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Organizačný poriadok školy 
 

 
 

30.8.2013 
 
 

Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, 053 42  Krompachy 
 



I. časť 

Úvodné ustanovenia 

 
Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Špeciálnej základnej školy 

v Krompachoch. Upravuje riadenie a organizáciu, určuje rozdelenie práce, organizáciu orgánov 

na škole, práva a zodpovednosť zamestnancov, vnútorné a vonkajšie vzťahy Špeciálnej základnej 

školy v Krompachoch. 

 

 

II. časť 

Všeobecné ustanovenia 

 
1) Špeciálna základná škola v Krompachoch na základe zriaďovacej listiny č. 99/00599, ktorú 

vydal dňa 27.12.1999 Krajský úrad v Košiciach, Komenského 52, 041 26 Košice je rozpočtovou 

organizáciou s právnou subjektivitou. 

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal Krajský školský úrad 

v Košiciach, Zádielska 1, 040 78 Košice novú zriaďovaciu listinu č. 2008/00159-16 zo dňa 

1.9.2008 s neskorším dodatkom č. 1 pod číslom 2011/00159-16/1 zo dňa 9.8.2011 a č. 2 zo dňa 

2.1.2013. 

2) Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe : 

-  rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok určeného 

   zriaďovateľom,    

- doplnkových mimorozpočtových zdrojov. 

3) Špeciálna základná škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s mentálnym 

postihnutím. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov pre deti 

a žiakov s mentálnym postihnutím, a to s využitím špeciálnych učebných pomôcok a 

kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami 

podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola, 

v ktorej sa vzdeláva. 

 

 
III. časť 

Pôsobnosť a členenie školy 

 

1) Výchova a vzdelávanie detí a žiakov v špeciálnej základnej škole sa prispôsobuje ich 

špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám, na základe ktorých sa škola vnútorne diferencuje 

podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia detí alebo žiakov. 

2) Špeciálna základná škola, ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo 

s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa 

mentálneho postihnutia žiakov na : 

a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ktorý má deväť 

ročníkov, prvý až štvrtý ročník tvoria prvý stupeň školy, piaty až deviaty ročník tvoria 

druhý stupeň školy, 

b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ktorý má desať 



ročníkov členených na štyri stupne, a to nižší a stredný stupeň, ktoré sú trojročné a vyšší 

a pracovný stupeň, ktoré sú dvojročné, 

c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo 

pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie a nemôžu sa 

vzdelávať podľa variantu A alebo B. Variant C má desať ročníkov. 

3) Územná pôsobnosť školy je prevažne miestna. 

 

 
IV. časť 

Riadenie školy 

 
1) Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ školy. 

Počas doby neprítomnosti v práci zastupuje riaditeľa špeciálnej základnej školy vo 

veciach pedagogického riadenia školy zástupca riaditeľa školy. 

Riaditeľa do funkcie vymenúva na päťročné funkčné obdobie zriaďovateľ na návrh Rady 

školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania. 

2) Riaditeľ špeciálnej základnej školy : 

a) riadi školu, 

b) vykonáva činnosti vyplývajúce z funkcie vedúceho zamestnanca – štatutárneho orgánu 

školy. 

3) Riaditeľ špeciálnej základnej zodpovedá za : 

a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, alebo 

učebných plánov a učebných osnov, 

b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

d) zamestnancov, 

e) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom 

činnosti školy, 

f) každoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov, 

g) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy, 

h) rozpočet, financovanie ( § 2 zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a šk. zariadení v znení neskorších predpisov) a efektívne využívanie 

finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy, 

i) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy, 

j) pedagogickú a odbornú úroveň výchovno–vzdelávacej práce, výsledky práce školy, 

k) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu a civilnú ochranu na škole. 

4) Riaditeľ špeciálnej základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni a rozhoduje podľa 

§ 5, odsek (3) Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení zmien a doplnkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o: 

a) prijatí žiaka do školy,  

b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, 

c) dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky, 

d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich 

častí, 



f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, 

g) uložení výchovných opatrení, 

h) povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi , ktorý 

nie je žiakom školy, 

j) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na starostlivosť 

poskytovanú žiakovi v škole, 

k) individuálnom vzdelávaní žiaka, 

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

súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, 

m) individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí, 

n) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu. 

O uvedených skutočnostiach okrem uloženia výchovných opatrení rozhoduje riaditeľ v zmysle 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov. 

5) Riaditeľ špeciálnej základnej školy ďalej rozhoduje o: 

a) vysielaní zamestnancov na pracovné cesty, 

b) určení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného 

so súhlasom zástupcu zamestnancov, 

c) nariaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, 

d) úprave pracovného času zamestnancov, 

e) poskytovaní pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany 

zamestnanca, 

f) písomnom zverovaní kabinetných zbierok, nástrojov, prístrojov, osobných ochranných 

pracovných prostriedkov zamestnancom, 

g) rozhoduje o ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca, 

h) ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis. 

6) Riaditeľ špeciálnej základnej školy predkladá podľa § 5 odsek (7) zákona NR SR č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie: 

a. návrhy na počty prijímaných žiakov, 

b. návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, 

c. návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

d. návrh rozpočtu, 

e. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, 

f. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 

písm. e) 

g. správu o výsledkoch hospodárenia školy, 

h. koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho 

vyhodnotenie, 

i. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

7) Riaditeľ špeciálnej základnej školy v zmysle § 5 odsek 9,10,11 zákona NR SR č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov je povinný: 

a) v zákonom stanovenej dobe absolvovať prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov, 



b) oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa 

trvalý pobyt, ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej 

svojho dieťaťa, 

c) oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou 

do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov, 

8) Vedúci zamestnanci majú tieto povinnosti: 

 riadiť, kontrolovať a pravidelne hodnotiť pracovné výsledky zamestnancov a vyvodzovať 

závery pre ďalšiu činnosť, uskutočňovať kontrolnú a hospitačnú činnosť u podriadených 

zamestnancov podľa plánu a viesť o tom evidenciu, 

 oboznamovať podriadených zamestnancov s organizačnými, pracovnoprávnymi 

predpismi , predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pri výchove a vyučovaní 

, predpismi o ochrane osobných údajov žiakov a zamestnancov, predpismi o ochrane 

utajovaných skutočností ako aj s predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, 

 hospodárne a účelne využívať zverené hospodárske a finančné prostriedky, zabezpečovať 

prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku a oznamovať príslušným 

štátnym orgánom podozrenie z trestnej činnosti zamestnancov spáchanej pri výkone práce 

alebo v súvislosti s ňou, 

 utvárať priaznivé podmienky pre zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, 

pre kultúru práce a pracovného prostredia, na uspokojovanie ich sociálnych potrieb, 

 viesť zamestnancov k dodržiavaniu pracovnej disciplíny, vyvodzovať dôsledky z 

porušovania pracovnej disciplíny, ) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu 

pracovnej disciplíny, 

 zabezpečovať podmienky na všestranný rozvoj iniciatívy a tvorivosti zamestnancov, 

oceňovať ich iniciatívu a pracovné úsilie a zabezpečovať plnenie ustanovení kolektívnej 

zmluvy, 

 zabezpečovať chod školy po personálnej stránke a v súvislosti s tým:  

 uzatvárať dohody formou pracovných zmlúv, 

 vyhotovovať pracovné náplne a rozhodnutia o plate, 

 uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a tieto práce 

      kontrolovať, 

 uzatvárať dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve, 

 rozväzovať pracovný pomer so zamestnancami školy, 

 zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa 

nadobudnutého vzdelania v zmysle platných predpisov o odbornej a pedagogickej     

spôsobilosti pedagogických zamestnancov, 

 zamestnancom prideľovať práce so zreteľom na ich kvalifikáciu, schopnosti, 

skúsenosti a zdravotný stav, 

 preraďovať zamestnanca na výkon iného druhu práce, 

 viesť evidenciu o čerpaní dovolenky, neprítomnosti v práci (PN, OČR, ostatné) a 

pripravovať ich zastupovanie, 

 zostavovať predpísané štatistické výkazy, 

 vyjadrovať sa k prihláške na ďalšie štúdium zamestnancov školy, 

 rozhodovať o fakultatívnych nárokoch a z toho plynúcich úľavách a hospodárskom 

zabezpečení študujúcich popri zamestnaní, 

 zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, určovať platové náležitosti zamestnancov a v súvislosti s tým: 

 priznáva započítanú prax a odbornú prax na základe dokladu o priebehu zamestnaní, 



 o zápočte dôb predchádzajúcej praxe, 

 rozhoduje o zaradení zamestnancov do platovej triedy a u pedagogických 

zamestnancov do platovej tarify  podľa nadobudnutej kvalifikácie a náročnosti 

vykonávanej práce, do pracovnej triedy a do kariérového stupňa, 

 priznáva odmeny, osobné príplatky a všetky ďalšie pohyblivé zložky platu v zmysle 

platných mzdových predpisov, 

 rozhoduje o platových postupoch zamestnancov, 

 zabezpečovať dodržiavanie kolektívnych zmlúv, pracovných zmlúv a dodržiavať zásadu 

poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty podľa § 

119a Zákonníka práce, 

 priznávať náhradu mzdy počas čerpania dovolenky na zotavenie, vrátane náhrady mzdy 

za nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci, 

 priznávať náhradu cestovného a sťahovacích výdavkov, odlučného a ostatných náhrad, 

 zabezpečovať zdravotnícku starostlivosť o zamestnancov, 

 zisťovať a bezodkladne odstraňovať príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, 

viesť ich evidenciu, oznamovať ich príslušným orgánom a robiť opatrenia na ich nápravu, 

 v hospodárskej a ekonomickej oblasti: 

 kontroluje dodržiavanie termínu splatnosti faktúr, 

 kontroluje správnosť uskutočňovaných finančných operácií 

 zabezpečuje správu majetku štátu podľa platnej legislatívy, 

 kontroluje kvalitu a objem preberaných stavebných prác, zabezpečuje ich cenovú 

kontrolu po porade s odborníkmi, 

 spolupracuje pri majetkovo-právnom vysporiadaní školy so zriaďovateľom a 

ostatnými právnymi subjektmi, 

 kontroluje správnosť faktúr, splátkových listov a záloh na stavebné práce, 

 zabezpečuje podklady pre hospodárske zmluvy na projektové práce a kontroluje 

dodržiavanie termínov a správnosť fakturácie za projektové práce, 

 zabezpečuje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku a z Vyhlášky o dokumentácii stavieb, 

 zabezpečuje a kontroluje vykonávanie revízií elektrických inštalácií, bleskozvodov a 

všetkých ostatných zariadení, vrátane odstránenia nedostatkov, 

 vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom 

hospodárení a vypracováva návrh opatrení na zabezpečenie splnenia úloh rozpočtu, 

 vstupuje do jednania s inými právnymi subjektmi v súvislosti so sponzorskou činnosťou, 

 pri plnení úloh sa riadiť platnými predpismi a príslušnými pokynmi Ministerstva školstva 

SR a zriaďovateľa, 

 zabezpečuje prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa, 

 zabezpečuje dodržiavanie psycho-hygienických zásad a hygienických predpisov 

týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 popri povinnostiach riaditeľa plní riaditeľ školy aj základný úväzok v rozsahu 

stanovenom osobitným predpisom. 

9) Pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb je 

riaditeľ špeciálnej základnej školy povinný : 

 prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov, 

 vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálno - 

patologickým javom, 

 zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov, 



 poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a 

žiakov, 

 viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas 

výchovnovzdelávacieho procesu, a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku 

školského 

 úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze., 

 viesť register žiakov školy, 

 zabezpečovať ochranu osobných údajov žiakov a zamestnancov školy, 

 vydať školský poriadok po prerokovaní v pedagogickej rade školy. 

 

 
V. časť 

Hospodárska oblasť 

 
Školu finančne zabezpečuje zriaďovateľ v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a to podľa 

určeného rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Svoju 

hospodársku činnosť vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie úloh. 

 

 
VI. časť 

Správa majetku 

 
Hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý spravuje Špeciálna základná škola v Krompachoch je 

majetkom Slovenskej republiky. Majetok spravovaný školou je vedený v inventárnom zozname. 

 

 
VII. časť 

Poradné orgány 

 
Poradné orgány riaditeľa školy: 

Pedagogická rada školy 

Pedagogická rada je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy. Spája zodpovednosť riaditeľa 

školy a ostatných pedagogických zamestnancov školy. Riaditeľ školy je v zmysle platnej 

legislatívy povinný prerokovať niektoré otázky a rozhodnutia s pedagogickou radou. 

Pedagogická rada pripravuje riaditeľovi školy kompetentné návrhy najmä pri: 

 schvaľovaní učebných variantov, 

 schvaľovaní školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

 schvaľovaní spôsobu hodnotenia v zmysle platnej legislatívy, 

 schvaľovaní triednych učiteľov, 

 schvaľovaní rozdelenia úväzkov a rozvrhu hodín, 

 schvaľovaní odborno-metodických komisií a návrhov na ich predsedov, 

 schvaľovaní kritérií na výchovné opatrenia týkajúce sa správania klasifikácie a 

hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

 schvaľovaní školského poriadku, 



 prerokovaní výchovných opatrení, 

 návrhov a schvaľovaní kritérií na pracovné hodnotenie a odmeňovanie učiteľov. 

Postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku 

pedagogickej rady.  

Pedagogická rada pri prerokúvaní hlasuje o návrhoch predložených riaditeľom školy 

alebo pedagogickej rady. Výsledok hlasovania má pre riaditeľa školy odporúčajúci charakter. 

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Na zasadnutie môžu 

byť prizvané aj iné osoby. Prizvané osoby majú iba hlas poradný, právo hlasovať nemajú. 

Zasadnutie pedagogickej rady zvoláva riaditeľ školy. Riaditeľ zodpovedá za prípravu, 

priebeh, formuláciu a realizáciu záverov a uznesení. 

Kompetencie pedagogickej rady: 

 pripravovať riaditeľovi školy kompetentné odborné návrhy, 

 prerokovať a odporúčať alebo neodporúčať riaditeľovi školy návrhy na schválenie, 

 navrhovať opatrenia na zlepšenie práce školy, riešiť úlohy a nastolené problémy školy, 

 vziať na vedomie správy, výsledky analýzy, informácie, 

 ukladať členom pedagogickej rady úlohy a zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo 

záverov pedagogickej rady, hlasovať o predložených návrhoch. 

Pedagogická rada môže rozhodovať o programe pedagogickej rady, o určení tém na 

rokovanie, o príprave, priebehu, čase a mieste rokovania, o spôsobe hlasovania, o dĺžke 

diskusných príspevkov, o zastavení diskusie, ako aj o návrhoch na uznesenie pedagogickej rady. 

 

Rada školy pri ŠZŠ v Krompachoch. 

Rada školy pri ŠZŠ v Krompachoch je iniciatívny a poradný samosprávny orgán 

vyjadrujúci a presadzujúci verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických 

zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej 

kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 

Rada školy pri ŠZŠ v Krompachoch sa zriaďuje pri škole podľa § 2 a § 24 zákona NR SR 

č. 596/2003 Z.z. a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z. o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Svoju činnosť vykonáva v zmysle Štatútu Rady školy pri ŠZŠ v Krompachoch a 

zasadnutia sa uskutočňujú v zmysle Rokovacieho poriadku Rady školy pri ŠZŠ v Krompachoch . 

Rada školy pri Špeciálnej základnej škole v Krompachoch má sedem členov, z toho sú 

dvaja zvolení zástupcovia z pedagogických zamestnancov školy, jeden zvolený zástupca 

z ostatných zamestnancov školy, jeden zvolený zástupca z rodičov, traja delegovaní zástupcovia 

zriaďovateľa.  

V zmysle § 24 odsek 5) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve v znení neskorších predpisov Rada školy pri ŠZŠ v Krompachoch : 

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, 

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, 

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; 

návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením, 

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy alebo 

školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 

7 zákona NR SR č. 596 /2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v 

znení neskorších predpisov. 



Zasadnutia Rady školy pri ŠZŠ v Krompachoch sa konajú podľa plánu a potreby. Zasadnutia 

zvoláva predseda Rady školy pri ŠZŠ v Krompachoch. V prípade potreby je na zasadnutie 

prizývaný aj riaditeľ ŠZŠ v Krompachoch, alebo iné osoby. 

 

 
VIII. časť 

Záverečné ustanovenia 

 
1) Organizačný poriadok ŠZŠ v Krompachoch je záväzný vnútorný predpis organizácie a je 

povinnosťou všetkých zamestnancov organizácie oboznámiť sa s jeho obsahom. 

Súčasťou organizačnej normy je : 

a) Zriaďovacia listina ŠZŠ v Krompachoch, 

b) Štatút Špeciálnej základnej školy v Krompachoch, 

c) zákon SN SR č. 596 / 2003 Z. z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v 

znení neskorších predpisov. 

2) Zmeny a doplnky Organizačného poriadku ŠZŠ v Krompachoch vyhotovuje písomne riaditeľ 

školy a účinnosť nadobúdajú až po schválení zriaďovateľom školy. 

3) Vstúpením do platnosti nového organizačného poriadku sa ruší platnosť predchádzajúceho 

Organizačného poriadku ŠZŠ v Krompachoch. 

4) Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Krajským školským 

úradom v Košiciach. 

 

 

 

 

V Krompachoch dňa 30.8.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Beáta Figľárová 

                                                                                                                           riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 Organizačného priadku ŠZŠ v Krompachoch 

vydaného dňa 30.8.2013 

 

 

 

 

Organizačná riadiaca schéma  

Špeciálnej základnej školy v Krompachoch 

 

 

 

                              Riaditeľ školy 

 

 

 

Pedagogickí                                           Nepedagogickí 

zamestnanci                                              zamestnanci 
- učitelia, asistent učiteľa,                                                         - ekonomický a hospodársky 

   zástupca riaditeľa                                                                     zamestnanec, upratovačka, školník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, 053 42  Krompachy 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Organizačný poriadok školy 
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