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Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina 

Základný vnútorný predpis č. 002/2015 

Organizačný poriadok 

Účel vnútorného predpisu: Organizačný poriadok je základným vnútorným predpisom. 
V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravuje zásady činnosti, organizačnú 
štruktúru, metódy práce, pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia, pracovnú náplň 
jednotlivých útvarov a ich vzájomné vzťahy. 
 
Oblasť platnosti: Predpis je záväzný pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov 
Gymnázia, Veľká okružná 22, 01001 Žilina; jeho porušenie sa posudzuje ako porušenie 
pracovnej disciplíny. 

Počet strán: 17 

Počet príloh: 9 

Vzťah k už vydaným vnútorným predpisom: Týmto vnútorným predpisom sa ruší 
organizačný poriadok z 1. septembra 2009. 

Gestorský útvar: 

Mgr. Adriana Randíková 

riaditeľka školy 

 

 

Schválil: 

Mgr. Adriana Randíková 

riaditeľka školy 

 

 

Dátum schválenia: 

2. januára 2015 

 

Dátum účinnosti: 

2. januára 2015 
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Zásady práce s vnútorným predpisom 

Pridelenie vnútorného predpisu 

Základný vnútorný predpis bol pridelený: 

Útvar Dátum prevzatia Podpis 

Riaditeľka školy 

Mgr. Randíková,A. 

  

Zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Sulovcová,M. 

  

Zástupca riaditeľky školy 

Mgr. Balko P. 

  

 

Uloženie vnútorného predpisu 

Organizačný poriadok bude trvalo uložený v riaditeľni školy, u tajomníčky školy a na 
zdieľanom sieťovom disku školského servera a je prístupný všetkým pedagogickým 
a nepedagogickým zamestnancom. 

Oboznámenie s vnútorným predpisom 

Zodpovedný vedúci zamestnanec je povinný bezodkladne, najneskôr na najbližšej porade 
útvaru po pridelení vnútorného predpisu, zabezpečiť oboznámenie všetkých pedagogických 
zamestnancov s organizačným poriadkom a zároveň informovať o tom kde bude trvalo 
uložený. 
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Na základe zriaďovacej listiny vydanej 23. 2. 1970 Ministerstvom školstva SSR č.2362/1970-
II/2 v znení neskorších dodatkov a zriaďovacej listiny vydanej Žilinským samosprávnym 
krajom zo dňa 1. 11. 2009 č. 3073/2009/OŠ-007 riaditeľ Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina 
vydáva pre svojich zamestnancov tento 

I. časť 

Základné ustanovenia 

Čl.1 
1. Organizačný poriadok je základnou organizačnou  normou  Gymnázia, Veľká okružná 22 

v Žiline / ďalej len školy/. 
2. Upravuje zásady činnosti, organizačnú štruktúru, určuje deľbu práce, metódy práce, 

organizáciu a pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia na  škole, práva a zodpovednosť 
pracovníkov, vnútorné a vonkajšie  vzťahy školy v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

3. Organizačný poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov školy. 

Čl.2 
Právne postavenie školy a predmet činnosti 
1. Gymnázium, Veľká okružná v Žiline je na základe  zriaďovacej listiny vydanej 

Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky z 23.02.1970 pod číslom 
2362/1970-II/2  v znení neskorších dodatkov a zriaďovacej listiny vydanej Žilinským 
samosprávnym krajom zo dňa 1.11.2009 pod číslom 3073/2009/OŠ-007 samostatnou  
rozpočtovou organizáciou s právnou  subjektivitou. Hospodári samostatne na základe  
rozpočtu napojeného na  Žilinský samosprávny kraj v Žiline. So zvereným majetkom 
hospodári a nakladá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Názov školy: gymnázium 
Sídlo školy: Veľká okružná 22, 010 01 Žilina 
Štatutárny orgán: riaditeľ 
IČO: 00160 890 

3. Zriaďovateľom školy je Žilinský samosprávny kraj. 
4. Predmetom   činnosti  Gymnázia,  Veľká okružná 22,  Žilina je poskytovanie úplného 

stredného vzdelania ukončeného  maturitnou skúškou ( ISCED 3A) v štvorročnom 
vzdelávacom programe. Prioritne pripravuje študentov pre štúdium na vysokých školách,  
no absolventi získavajú  kompetencie aj na priame uplatnenie na trhu práce. 

5. Pri svojej činnosti sa škola riadi predovšetkým týmito právnymi predpismi: 

• Zákon 596/2003 Z.z v znení neskorších predpisov – Zákon o školskej správe a 
samospráve v školstve, 

• Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

• Zákon 433/2003 Z.z v znení neskorších predpisov – Zákonník práce, 
• Zákon 552/2003 Z.z v znení neskorších predpisov – Zákon o výkone prác vo verejnom 

záujme, 
• Zákon 553/2003 Z.z v znení neskorších predpisov – Zákon o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, 
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• Zákon 317/2009 Z.z  Zákon o pedagogických zamestnancoch a k nim nadväzujúce 
právne normy. 

6. Pravidlá a chod školy okrem všeobecných právnych noriem a morálnych noriem upravujú 
tieto dokumenty: 

• Zriaďovacia listina GVO, 
• Organizačný poriadok GVO, 
• Štatút Gymnázia GVO, 

• Pracovný poriadok a jeho doplnky, 
• Školský poriadok, 

• Smernice a metodické pokyny riaditeľa školy, 
• Dokumenty BOZP, CO, PO, 

• Kolektívna zmluva a jej doplnky, 
• Ročný plán kontinuálneho vzdelávania, 
• Operatívne materiály /uznesenia a opatrenia zo všetkých zasadnutí, rozvrhy hodín, 

dozorov, zastupovaní, plány akcií a podujatí. 
7. Pracovníci sú ďalej povinní riadne si plniť  svoje povinnosti, vyplývajúce z pracovno-

právnych vzťahov  a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení. 
 

II. časť 

Riadenie a organizačné usporiadanie 

Čl.3 
Systém členenia riadenia 
Podľa obsahu činnosti školy sú vytvorené útvary: 

• vedenie školy – riaditeľ školy a dvaja zástupcovia, 
• pedagogickí zamestnanci školy – všetci pedagogickí zamestnanci školy, 

• prevádzkovo-ekonomickí zamestnanci školy – nepedagogickí zamestnanci školy, 
• zamestnanci školskej jedálne – vedúca ŠJ a ostatní zamestnanci ŠJ. 

Čl. 4 
Organizačná štruktúra, útvary  
1. Vedenie školy: 

• riaditeľ, 

• zástupca riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie – štatutárny zástupca, 
• zástupca riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie. 

2. Pedagogickí zamestnanci školy: 
• vedúci predmetovej komisie, 
• výchovný poradca, 

• vedúci MZTU, 
• koordinátor informatizácie, 

• koordinátor primárnej prevencie závislostí a ostatných sociálno-patologických javov, 
• koordinátor výchovy k ľudským právam, 
• koordinátor enviromentálnej výchovy, 

• koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 
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• triedni učitelia, 

• vedúci žiackej a učiteľskej knižnice, 
• ostatní pedagogickí zamestnanci. 

3. Prevádzkovo-ekon. zamestnanci školy: 
• mzdárka a personalistka školy, 
• účtovníčka a hospodárka školy, 

• tajomníčka školy, 
• školník, údržbár, kurič, 

• upratovačky, 
• vrátnik. 

4. Zamestnanci školskej jedálne: 

• vedúca školskej jedálne, 
• administratívna zamestnankyňa v ŠJ, 

• hlavná kuchárka, 
• kuchárka, 
• pomocná sila v kuchyni, 

• údržbár, kurič. 

Čl.5 
Predmet činnosti organizačných útvarov 
1. Vedenie školy a pedagogickí zamestnanci zabezpečujú: 

• výchovno-vzdelávací proces, 

• mimovyučovaciu činnosť na škole. 
2. Hospodársko-ekonomický úsek zabezpečuje: 

• organizovanie prevádzkovo-ekonomickej činnosti školy, 

• organizovanie činnosti školskej jedálne. 
3. Na škole sú zriadené zo zamestnancov školy odborné pracovné komisie ako poradné 
orgány, ktoré majú stály alebo dočasný charakter./ predmetové maturitné komisie, 
inventarizačné komisie/. Členovia komisií sú menovaní riaditeľom školy, dostanú písomné 
menovacie dekréty. 

Čl.6 

Riadiaci pracovníci 

Riaditeľ  školy 
1. Riaditeľ školy je štatutárnym orgánom  GVO, do funkcie ho menuje a z funkcie 
odvoláva predseda Žilinského samosprávneho kraja. 
2. Riaditeľ, ako štatutárny orgán školy, koná v jej mene vo  všetkých jej veciach. 
Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jej rozhodnutie nie je podmienené schválením Rady školy 
alebo odborovej organizácie. 
3. Riaditeľa zastupuje v čase jej neprítomnosti v plnom rozsahu  zástupca riaditeľa školy  
štatutárny zástupca, ktorého menuje a odvoláva riaditeľ školy. 
4. Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni a rozhoduje, riadi, zodpovedá 
a predkladá na schválenie náležitosti v rozsahu Zákona 596/2003 Z.z  – Zákon o školskej 
správe a samospráve v školstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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5. Okrem zákonných povinností  vyplývajúcich z funkcie riaditeľa školy uvedených v § 5 
Zákona 596/2003 Z.z. o školskej správe a samospráve v školstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov má predovšetkým tieto právomoci, povinnosti a zodpovednosť: 
Schvaľuje: 

• organizačnú štruktúru školy a určuje jednotlivé útvary, 

• rozvrh hodín na príslušný školský rok, 
• rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov a pridelenie triednictva, 

• rozvrh dozorov, 
• výchovné opatrenia žiakom, po prerokovaní v PR, 

• plány triednych učiteľov, výletov a exkurzií, 
• nadčasovú prácu všetkých zamestnancov, 
• pracovné cesty zamestnancov, 

• osobné príplatky a odmeny, 
• poskytovanie pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany 

zamestnanca § 136 až 141 ZP, 
• vnútorné dokumenty školy. 

Na zabezpečenie všetkých vyššie určených povinností a úloh deleguje na svojich 
podriadených právomoci, vytvára pracovné náplne „ vnútroorganizačných funkcií“ a tieto po 
dohode so zamestnancami v zmysle § 54 ZP určuje ako ďalší druh práce  určenému 
v pracovnej zmluve. 
6. Po prerokovaní v pedagogickej rade vydáva riaditeľ školy: 

• organizačný poriadok, 

• pracovný poriadok školy, 
• školský poriadok, 

• prevádzkový poriadok, 
• rokovací poriadok pedagogickej rady, 

• školský vzdelávací program, 
• vnútorné smernice, pokyny, plány a nariadenia v zmysle platnej legislatívy 

rozpracované na podmienky školy, 

• kolektívnu zmluvu po dojednaní so zástupcom zamestnancov. 

Zástupca riaditeľa školy 
1. Zástupca riaditeľa školy je podriadený riaditeľovi školy. 
2. Podmienkou vykonávania funkcie zástupca riaditeľa školy je vymenovanie do funkcie.  
3. Zástupcu riaditeľa školy menuje a odvoláva riaditeľ školy. 
4. Podmienky pracovnej zmluvy/dodatku k pracovnej zmluve, druh práce v pracovnej 

zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje riaditeľ školy.  
5. Počet zástupcov riaditeľa, ich miera vyučovacej povinnosti sa riadia príslušnými 

právnymi predpismi. 
6. Hlavné činnosti: 

• plánovanie a koordinácia výchovno-vzdelávacej práce na škole, 
• plánovacia, riadiaca, informačná, metodická a konzultačná činnosť v súvislosti so 

školskou dokumentáciou, 
• informačná, metodická a konzultačná činnosť v súvislosti so školskou legislatívou, 
• kontrolná a hospitačná činnosť, 
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• štatistická a dokumentačná činnosť v súvislosti s pedagogickým procesom 
a personalistikou, 

• zabezpečenie dennej prevádzky školy, 
• finančné plánovanie, rozpočtovanie, riadenie a správa majetku, 
• riadiaca, metodická a kontrolná  činnosť v oblasti BOZP, PO, CO, hygieny, ochrany 

a tvorby životného prostredia, 
• organizačná a iniciatívna činnosť v oblasti údržby a modernizácie, 
• informačná, metodická a konzultačná činnosť v súvislosti s pracovnoprávnou, 

pracovno-bezpečnostnou, mzdovou a technicko-prevádzkovou legislatívou, 
• štatistická a dokumentačná činnosť v súvislosti s prevádzkou školy a ekonomikou, 
• príprava a sledovanie zmluvných vzťahov s inými subjektmi. 

Každý riadiaci zamestnanec je povinný určiť si svojho zástupcu, ktorý ho v dobe 
neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu.  

Čl. 7 
Ďalší pedagogickí zamestnanci 

Triedny učiteľ 
1. Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje 

riaditeľ školy spravidla na obdobie školského roka. 
2. Triedny profesor vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni: 

• komplexná organizačná a riadiaca práca v triede, 

• koordinačná, konzultačná a informačná práca pri riešení denných problémov žiakov, 
vrátane kontaktov a spolupráce s rodičmi, 

• pozorovanie, skúmanie a analýza skutočností nasvedčujúcich o nesúlade vývinu žiaka 
s cieľmi školy a iniciovanie následných opatrení k zvráteniu nežiaduceho vývinu, 

• komplexné vedenie triednej agendy. 
3. V pracovnej náplni sú určené oblasti, v ktorých rešpektuje odporúčania výchovného 
poradcu. 
4. V pracovnej náplni sú určené oblasti, v ktorých je oprávnený požadovať úkony, postupy 
alebo postoje od vyučujúcich v jeho triede. 

Výchovný poradca 

1. Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcom riaditeľa pre výchovu a 
vzdelávanie, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi 
s jeho pracovnou náplňou. 

2. Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje 
riaditeľ školy spravidla na obdobie školského roka.  

3. Výchovný poradca vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni: 
• koordinačná, metodická a poradenská práca pri riešení emocionálnych, adaptačných, 

vzťahových, osobnostných, študijných a ostatných problémov žiakov, 
• komplexná organizačná a riadiaca práca v oblasti profesijnej orientácie žiakov a ich 

prechodu na vysoké školy, 
• konzultačná a informačná práca pri profesijnom poradenstve žiakom školy. 

4. Pri plnení úloh vyplývajúcich mu z pracovnej náplne ukladá úlohy a opatrenie triednym 
učiteľom a jednotlivým vyučujúcim. 

5. V prípade, že nevie vlastnými silami vyriešiť problém, žiada o pomoc riaditeľa školy. 
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6. V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je podriadený zástupcovi riaditeľa školy. 

Vedúci metodického združenia triednych učiteľov 
1. Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcom riaditeľa pre výchovu a 

vzdelávanie, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi 
s jeho pracovnou náplňou. 

2. Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje 
riaditeľ školy na obdobie nanajvýš školského roka.  

3. Vedúci metodického združenia triednych učiteľov vykonáva a zodpovedá za práce určené 
mu v pracovnej náplni.  

Vedúci predmetovej komisie 
1. Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcom riaditeľa pre výchovu a 

vzdelávanie, ktorý koordinuje jeho prácu a poveruje ho operatívnymi úlohami súvisiacimi 
s jeho pracovnou náplňou. 

2. Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje 
riaditeľ školy na obdobie nanajvýš školského roka.  

3. Vedúci predmetovej komisie vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej 
náplni: 
• komplexná organizačná a riadiaca práca v predmetovej komisii, 
• iniciovanie a riadenie modernizácie obsahu i metodiky v predmetoch v gescii PK, 
• iniciovanie, plánovanie a koordinácia a podpora vzdelávania a odborného rastu členov 

PK. 
4. V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých je podriadený pedagogickému zástupcovi 

riaditeľa školy. 

Koordinátor informatizácie 
1. Je podriadený riaditeľovi školy. Spolupracuje so zástupcami riaditeľa, ktorí vytvárajú 

podmienky pre jeho prácu a poverujú ho operatívnymi úlohami súvisiacimi s jeho 
pracovnou náplňou. 

2. Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje 
riaditeľ školy.  

3. Koordinátor informatizácie vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej náplni: 
• komplexná zodpovednosť za funkčnosť a bezpečnosť školského informačného 

systému, 
• spracovanie údajov prostriedkami IS, 
• konzultačná a metodická pomoc pedagogickým zamestnancom pri informatizácii 

vzdelávania. 

Koordinátor primárnej prevencie závislostí a ostatných sociálno-patologických javov 
1. Je podriadený pedagogickému zástupcovi riaditeľa školy. Spolupracuje s výchovným 

poradcom, voči ktorému má informačnú a konzultačnú povinnosť. 
2. Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje 

riaditeľ školy.  
3. Koordinátor primárnej prevencie vykonáva a zodpovedá za práce určené mu v pracovnej 

náplni: 
• organizačná, koordinačná, metodická a poradenská práca pri plánovaní a organizovaní 

preventívnych aktivít v oblasti závislostí, extrémizmu a sociálno-patologických  javov. 
• osobné riešenie konkrétnych situácií a problémov. 

4. V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých môže poverovať úlohami ďalších 
zamestnancov a kontrolovať ich. 
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Koordinátor výchovy k ľudským právam  
1. Je podriadený pedagogickému zástupcovi riaditeľa školy. Spolupracuje s výchovným 

poradcom, voči ktorému má informačnú a konzultačnú povinnosť. 
2. Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje 

riaditeľ školy.  
3. Koordinátor výchovy k ľudským právam  vykonáva a zodpovedá za práce určené mu 

v pracovnej náplni: 
• organizačná, koordinačná,  metodická a  poradenská práca pri výchove a vzdelávaní 

k problematike ľudských práv, 
• riešenie konkrétnych situácií a problémov. 

4. V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých môže poverovať úlohami ďalších 
zamestnancov a kontrolovať ich. 

Koordinátor environmentálnej  výchovy 
1. Je podriadený zástupcovi  riaditeľa  školy pre pedagogické činnosti.. Spolupracuje s 

výchovným poradcom, voči ktorému má informačnú a konzultačnú povinnosť. 
2. Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje 

riaditeľ školy.  
3. Koordinátor environmentálnej výchovy  vykonáva a zodpovedá za práce určené mu 

v pracovnej náplni: 
• metodická a poradenská práca pri zabezpečovaní výchovy žiakov k úcte 

a starostlivosti o životné prostredie, 
• riešenie konkrétnych situácií a problémov. 

4.  V pracovnej náplni sú určené oblasti v ktorých môže poverovať úlohami ďalších 
zamestnancov a kontrolovať ich. 

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 
1. Je podriadený pedagogickému zástupcovi riaditeľa školy. Spolupracuje s výchovným 

poradcom, voči ktorému má informačnú a konzultačnú povinnosť. 
2. Druh práce v pracovnej zmluve, právomoci i pracovnú náplň ako aj ich zmeny mu určuje 

riaditeľ školy.  
3. Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu  vykonáva a zodpovedá za práce určené 

mu v pracovnej náplni: 
• metodická a poradenská práca pri zabezpečovaní výchovy žiakov k manželstvu a 

rodičovstvu. 

Čl. 8 
Prevádzkoví zamestnanci 
Pracovným funkciám prevádzkového zamestnanca okrem všeobecných povinností a práv 
každého zamestnanca podľa tohto organizačného poriadku, okrem mimoriadnych prác 
primeraných odbornej kvalifikácii zamestnancov, uložených nadriadeným pracovníkom 
prislúchajú najmä tieto pracovné činnosti a s nimi spojená zodpovednosť a povinnosti. 

Mzdová a účtovná pracovníčka školy /personalistka/ 
• kompletne spracúva mzdy na PC, 
• vykonáva všetky činnosti a zabezpečuje agendu súvisiacu so mzdami, zdravotným, 

sociálnym poistením zamestnancov, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 
• vykonáva práce vyplývajúce zo zákona o daniach, 
• zodpovedá za včasnú výplatu miezd a odmien,  
• na požiadanie vyhotovuje doklady o výške zárobku zamestnancov školy, 
• vedie evidenciu dochádzky, čerpania dovoleniek, práceneschopnosti, návštev u lekára, 
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• udržuje osobnú údajovú základňu zamestnancov v programoch Magma, aSc agenda, 
RIS, 

• zodpovedá za vybavovanie nástupov a výstupov pracovníkov, nahlasovanie 
a odhlasovanie do  zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, 

• vypracováva pracovné zmluvy, dohody o pracovnej činnosti a vykonaní práce, 
• vypracováva platové dekréty, ustanovenia o triednictve, dekrét odmeny – bežné, 

maturitné, 
• spolu so mzdovou komisiou  zodpovedá za správne zaradenie zamestnanca do 

príslušnej platovej triedy a za správnosť výpočtu započítanej praxe, 
•  na základe započítania doby praxe sleduje postupy zamestnancov do platových 

stupňov a v spolupráci so mzdovou komisiou aj do platových tried, 
•  sleduje plnenie kvalifikačných požiadaviek na jednotlivé pracovné miesta, v prípade, 

že ich pracovník neplní, upozorňuje vedúceho na nevyhnutnosť rozviazania  
pracovného pomeru, 

• zodpovedá za včasné odoslanie tlačív pri PN a OČR do sociálnej poisťovne a výpočet 
náhrady príjmu pri PN, 

• zodpovedá za komplexné zabezpečovanie personálnej agendy, 
• zabezpečuje uplatňovanie platových taríf a navrhuje jednotné používanie mzdových a 

personálnych dokladov a spôsob ich spracovania, 
• zabezpečuje personálnu evidenciu, prehľady a štatistiky podľa pokynov MŠ SR,  
• spracováva pokladničnú knihu v programe iSPIN, 
• zabezpečuje výber v hotovosti do pokladne Štátna pokladnica – VÚB, 
• vystavuje VPD a PPD, 
• vyhotovuje a  spracováva cestovné príkazy pre zamestnancov školy, 
•  zodpovedá za správne vyplatenie cestovný príkazov pre zamestnancov školy, 
• spracováva, posudzuje nárok a evidenciu dokladov k štipendiám, vystavuje 

rozhodnutia a priznaní alebo zrušení štipendia, 
• zabezpečuje včasné vyplácanie štipendií v spolupráci z UIPŠ, 
• vedie register dodávateľských, odberateľských, nájomných, darovacích a iných zmlúv, 
• zabezpečuje zverejňovanie na web stránke školy – faktúry, objednávky, zmluvy,  
• vedie evidenciu OOP, 
• vedie evidenciu, objednáva a vydáva čistiace prostriedky, tonery a kancelárske 

potreby, 
• zodpovedá za nákup a vydaj stravných lístkov, 

 
•  samostatne uplatňuje mzdové predpisy, vypracováva platové inventúry, rozpisy miezd 

a odvodov (Mzdová tabuľka), 
•  vykonáva zaraďovanie zamestnancov do platových tried a stupňov, zabezpečuje 

uplatňovanie nadtarifných zložiek platu, 
• samostatne vypracováva mzdové, personálne výkazy a výkazy do zdravotných 

poisťovní, dôchodkových poisťovní, sociálnej poisťovne a na daňový úrad, 
• zabezpečuje spoluprácu s úradom práce,  
• zodpovedá za sledovanie podpornej doby u dlhodobo práceneschopných pracovníkov, 
• zodpovedá za uplatnenie daňového bonusu na dieťa, 
• zodpovedá za správny a včasný odvod dane z príjmu, vykonáva ročné zúčtovanie 

dane, 
• zodpovedá za vedenie a včasné zaslanie ELDP do sociálnej poisťovne, 
• zodpovedá za správny výpočet a včasný odvod príspevkov do fondov sociálnej 

poisťovne a zdravotných poisťovní ,  
• vykonáva zrážky zo mzdy, 
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• zodpovedá za spracovanie podkladov pre úrad práce, súd a iné, 
• sleduje čerpanie dovoleniek, 
• vykonáva práce vyplývajúce zo zákona o daniach – kontrola daňových vyhlásení 

zamestnancov, 
• vystavuje potvrdenia o zdaniteľnej mzde a preddavkoch, 
• vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnancov, 
• vystavuje potvrdenia o zaplatení dane, 
• vykonáva zrážky zo mzdy zamestnancov, 
• vyhotovuje mesačné hlásenia o zrazených preddavkoch na daň pre potreby daňového 

úradu, 
• mesačne zabezpečuje výplatu daňového bonusu, sleduje nárok podľa príslušných 

predpisov, vek detí,  potvrdenia o návšteve školy, 
• spracováva ročné hlásenia o dani z príjmov v písomnej aj elektronickej podobe, 
• vykonáva zrážky spojené z ročným zúčtovaním zdravotného poistenia, 
• archivuje výplatné listiny, mzdové listy a príslušné doklady týkajúce sa miezd, 
• vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v zmysle vnútornej smernice o predbežnej 

a priebežnej finančnej kontrole, 
• vykonáva všetky ďalšie úlohy podľa príkazov nadriadeného, vedenia školy, 
• zodpovedá a koordinuje agendu BOZP. 

Finančná účtovníčka a hospodárka školy 
• kompletne spracováva účtovníctvo na PC, 
• zabezpečuje prevzatie, evidenciu a včasné spracovanie faktúr, 
• zabezpečuje úhradu faktúr prostredníctvom e-banky, 
• vykonáva kompletné uzávierkové práce vedených účtov, 
• sleduje rozpočet, vyhotovuje prehľady čerpania rozpočtu v závislosti od kódov zdroja, 
• spracováva pokladničné doklady, účtuje interné doklady, 
• zabezpečuje účtovníctvo spojené s realizáciou vedľajšej hospodárskej činnosti školy, 
• vystavuje faktúry za prenájom nebytových priestorov, 
• vystavuje objednávky + finančná kontrola, 
• eviduje faktúry do knihy faktúr,  
• eviduje faktúry do ISPIN-u a zaúčtuje, 
• vytvorí platobný poukaz k faktúre, 
• vytlačí výpisy z banky a zaúčtuje jednotlivé položky, 
• účtuje predpisy miezd v internom doklade, 
• z výpisu z banky zaúčtuje mzdy podľa rozpočtových položiek, 
• vykonáva mesačné, štvrťročné a ročné uzávierky, 
• posiela mesačne na ŽSK tabuľky príjmov a záväzkov, 
• archivácia dokladov týkajúcich sa účtovníctva, 

v rámci školskej jedálne: 
• zaúčtuje faktúry v ISPIN-e, 
• vytlačí výpisy a zaúčtuje, 
• spraví mesačnú uzávierku, 
• uzatváranie účtov – inventarizácia účtov, 
• zostavenie súvahy, výkaz ziskov a strát, poznámky, 
• konsolidovaná uzávierka, 
• vystavovanie faktúr, 
• vykonáva všetky ďalšie úlohy, ktorými ju poverí vedenie školy. 

Tajomníčka školy 
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• dbá o správnosť administratívnej dokumentácie v škole, 
• vybavuje bežnú korešpondenciu, 
• potvrdzuje tlačivá študentom ( žiadosti SAD, MHD, k úľave na dani, o návšteve školy, 

ostatné, 
• vedie evidenciu predpisov a pokynov v škole, 
• vedie maturitné protokoly, 
• spracováva prihlášky do denného štúdia, 
• vybavuje administratívu pri prijímacom konaní, píše rozhodnutia na základe 

podkladov 
• eviduje pracovné a žiacke úrazy, vedie štatistiku a komunikuje s poisťovňou, 
• vystavuje duplikáty vysvedčení, ich evidenciu, 
• vedie evidenciu vydaných vysvedčení, 
• eviduje prehľad žiakov v škole, 
• preberá poštu, 
• obsluhuje telefón a poskytuje informácie návštevám, 
• vedie protokol o došlej a odoslanej pošte, 
• robí evidenciu tlačív, vysvedčení, 
• objednáva školské tlačivá, 
• zabezpečuje objednávky školských a hygienických potrieb, 
• vedie evidenciu v zmysle registratúrneho poriadku, 
• podáva návrhy na vyradenie, skartáciu a skartuje, 
• má za úlohu vypracovanie niektorých výkazov, štatistických hlásení, 
• má za úlohu starostlivosť o fond učebníc a spravuje ho, 
• preberá finančnú hotovosť pre Radu rodičov, škodové udalosti, podujatia atď., 
• má na starosť a zodpovednosť o príručný sklad, 
• realizuje nákupy, 
• vedie zápisnice z porád, 
• vykonáva všetky ďalšie úlohy, ktorými ju poverí vedenie školy. 
• eviduje lekárske prehliadky zamestnancov, zabezpečuje školenia. 

Školník - údržbár - kuri č 
• zamestnanec vo funkcii školníka využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo 

Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov, 
• zabezpečuje bezchybnú prevádzku školy, dbá o to, aby bola školská budova v určený 
čas otvorená a zatvorená, 

• čistí všetky príchodové chodníky do školy,  v zimnom a jesennom období z nich 
pravidelne odpratáva lístie, sneh, posýpa prístupové cesty a chodníky posypovým  
materiálom, 

• vykonáva všetky údržbárske a domovnícke práce, okrem tých, ktoré vyžadujú odborný 
zásah, dozerá na celkovú hygienu a čistotu školy a jej okolia, 

• organizuje a kontroluje prácu upratovačiek, dbá o to, aby sa vykonávali pridelené 
práce riadne a hospodárne a aby pri práci používali predpísané ochranné prostriedky, 

• zabezpečuje drobné nákupy materiálu spotrebného charakteru pre školu, 
• pravidelne  - každý deň zabezpečuje zásobovanie učební kriedou a sociálne priestory 

príslušnými potrebami, 
• cez prestávky dbá, aby žiaci udržiavali v priestoroch budovy školy čistotu, neničili 

spoločný majetok, 
• dbá, aby boli vodovodné, elektrické, plynové a iné zariadenia v školskej budove 

v bezchybnom stave, 
• plní všetky ďalšie úlohy podľa priebežných príkazov vedenia školy, vyvesuje zástavy, 
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• vykonáva údržbárske práce: inštalačné, stolárske, zámočnícke, sklenárske, maliarske, 
• dbá o údržbu trávnikov /školská záhrada/ počas celého roka a o oplotenie školy, 
• kurič vykonáva v zásade tieto práce : komplexné zabezpečenie bezpečnej 

a ekonomickej prevádzky kotolne, samostatná práca v oblasti bežnej údržby v kotolni, 
samostatná práca v oblasti bežnej údržby v kotolni. 

Upratovačka 
• komplexne zabezpečovanie upratovacích a čistiacich prác ( zametanie, vytieranie 

podláh, umývanie okien, utieranie nábytku, utieranie dverí, vynesenie smetí, utieranie 
svietidiel, 

• 1x týždenne vykonáva službu v čase od 10,00 hod., počas ktorej zabezpečuje 
upratovanie chodieb a schodiska školy, 

• 2x ročne realizuje väčšie upratovanie ( umývanie okien, tepovanie, leštenie nábytku, 
• vykonáva evidenciu a regulovanie čistiacich prostriedkov a pomôcok, 
• zistené závady okamžite zapisuje do knihy závad, väčšie závady s možnosťou 

ohrozenia majetku školy alebo života hlási školníkovi a vedeniu školy, 
• vykonáva práce a úkony v súlade s požiadavkami štatutára. 

Vrátnik 
Vykonáva a zodpovedá za práce, ktoré sú  mu určené v pracovnej náplni: 

• komplexné a samostatné zabezpečenie evidencie a kontroly pohybu cudzích osôb 
v budove školy, 

• samostatná práca v oblasti poskytovania bežných informácií, 
• samostatná práca pri evidovaní, nahlasovaní a zisťovaní určených skutočností, 
• spájanie telefónnych hovorov, 
• pomocné práce podľa požiadaviek nadriadených. 

Čl. 9 
Školská jedáleň 

Vedúca školskej jedálne 
Je priamo podriadená riaditeľovi a zástupcovi riaditeľa školy. 
Plní tieto úlohy: 

• v spolupráci s hlavnou kuchárkou poverenou riadením pracoviska zostavuje podľa 
smerného jedálneho lístka jedálny lístok vždy týždeň dopredu, 

• prepočítava podľa receptúr nutričnú hodnotu podávanej stravy, 
• stará sa o vysokú úroveň školského stravovania, 
• zaobstaráva jedlá v primeranej hodnote určených výživových noriem a dbá, aby 

pokrmy boli upravené chutne, načas, v zodpovedajúcom  množstve a kvalite, 
• pri starostlivosti o zásobovanie jedál, objednáva a obstaráva potraviny, inventár 

a ostatné potreby pre jedáleň, 
• zodpovedá za správnu kvalitu preberaných potravín a ostatných potrieb i za správne 

uskladnenie tovaru a robí pravidelné kontroly bezchybnosti uskladnených potravín, 
• pri starostlivosti o plynulý chod jedálne zodpovedá za organizáciu prevádzky celej 

jedálne, po dohode s riaditeľom školy určuje  a organizuje príchod stravníkov do 
jedálne a ich odchod v súlade s prevádzkovými možnosťami jedálne a rozvrhom 
hodín, 

• prostredníctvom zamestnancov, ktorí robia dozor, organizuje plynulý príchod žiakov 
k okienkam a výdaj pokrmov, 

• zabezpečuje rýchly výdaj pokrmov a nápojov podávaných na primeranom riade 
a s úplnými príbormi a rýchly odber použitého riadu, 
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• v spolupráci s riaditeľom školy určí spôsob a rozsah sebaobsluhy žiakov, 
• zabezpečuje postupné dováranie a prípravu jedál, ktorých nutričné, chuťové 

a vzhľadové vlastnosti by dlhším časom podávania stratili na kvalite, 
• vedúca jedálne je bezprostredným nadriadeným  pracovníkov jedálne, 
• podľa návrhu hlavnej kuchárky navrhuje pracovný čas podriadených pracovníkov tak, 

aby to čo najlepšie vyhovovalo prevádzke kuchyne, 
• ak niektorý pracovník kuchyne je neprítomní v práci, ihneď zabezpečí potrebnú 

náhradnú silu, 
• stará sa o náležitú údržbu inventára jedálne a kuchyne. 

Hlavná kuchárka 
Plní tieto úlohy: 

• kuchár riadi prácu ostatných pracovníkov stravovacieho zariadenia a zodpovedá 
vedúcemu jedálne za ich činnosť, 

• spolupracuje s vedúcim jedálne pri zostavovaní jedálneho lístka, 
• zodpovedá za správne prevzatie potravín zo skladu, za ich uloženie do času spotreby 

a ich účelné využitie pri výrobe pokrmov, 
• zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a dávok potravín podľa 

materiálových spotrebných noriem za akosť, chutnosť a zdravotnú bezchybnosť 
pokrmov, 

• zodpovedá za čistotu prevádzkového zariadenia a riadu, výrobných miestností 
a dodržiava hygienické zásady za správne dodržiavanie elektrickej energie, plynu 
a vody, 

• riadne odoberá vzorky potravín, jedál podľa smerníc ministerstva zdravotníctva, dbá 
o správne obhospodarovanie zvyškov potravín a jedál, 

• zodpovedá za úpravu podávania a správne rozdeľovanie pokrmov. 

Kuchárka 
Plní tieto úlohy: 

• zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a dávok potravín podľa 
materiálových spotrebných noriem za akosť, chutnosť a zdravotnú bezchybnosť 
pokrmov, 

• zodpovedá za čistotu prevádzkového zariadenia a riadu, výrobných miestností 
a dodržiava hygienické zásady, za správne dodržiavanie el. energie, plynu, vody, 

• odoberá riadne vzorky potravín, jedál podľa smerníc ministerstva zdravotníctva, 
• dbá o správne obhospodarovanie zvyškov potravín a jedál, 
• zodpovedá za úpravu podávania a správne rozdelenie pokrmov. 

Pomocná sila v kuchyni 
Plní tieto úlohy: 

• vykonáva pomocné práce s prípravou jedál podľa pokynov, 
• zodpovedá za hygienicky nezávadné spracovanie potravín, 
• pomáha podľa pokynov (vedúcej) kuchárky pri príprave jedál a ich rozdeľovaní, 
• umýva a čistí kuchynské nádoby, jedálenské príbory a pod., 
• zodpovedá za hygienickú čistotu nádob a príborov, 
• upratuje denne kuchyňu a pričlenené priestory, vlhkou handrou vytiera v nich dlážky 

a horúcou vodou umýva stoly, umýva pravidelne okná, podľa potreby utiera prach 
a udržuje všade najväčšiu čistotu,, podľa potreby vykonáva hlavné upratovanie 
kuchyne a priestorov. 

Údržbár, kuri č 
Plní tieto úlohy: 
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• vykurovanie teplej vody pre potreby kuchyne, 
• vykurovanie v zimnom období, 
• brúsenie nožov, menšie údržbárske práce v kuchyni a jedálni. 

Administratívna zamestnankyňa v ŠJ 
Rozsah práce 
1. Evidencia stravovaných osôb: 

• zapísanie nových stravníkov, predaj identifikačných kariet na stravu, 
• evidencia objednávok stravníkov, stiahnutie objednávok stravníkov z internetu, 
• na konci dňa (do 14:45 hod) vyhodnotenie stavu objednávok na nasledujúci deň 

a zapísať stav prihlásených obedov. 
2. Evidencia platieb stravníkov: 

• denne zapísať platby stravníkov podľa výpisu z bankového účtu a Zoznamu 
spracovaných poštových poukazov, 

• evidovať preplatky (nedoplatky) stravníkov, 
• na konci školského roka poslať preplatky stravníkom, ktorí platia prevodom 

z bankového účtu. 
3. Mesačná uzávierka: 

• po ukončení mesiaca vykonať mesačnú uzávierku objednávok a platieb stravníkov, 
• vytlačiť uzávierkové zostavy a výkazy stravovaných osôb, 
• odovzdať uzávierkový výkaz účtovníčke, 
• vyhotoviť faktúry pre jednotlivé školy za stravovanie zamestnancov, zvlášť za 

príspevok zo sociálneho fondu a zvlášť z rozpočtu školy, 
• do 5 dní nahlásiť na ŽSK počet odobratých obedov študentov za predchádzajúci 

mesiac. 
4. Príprava nového mesiaca: 

• zápis stravovacích dní do nového mesiaca, 
• zápis jedálneho lístka na nový mesiac do programu pre internetové objednávanie, 
• príprava aktuálnych informácií pre stravníkov na nástenku, 
• príprava dostatočného množstva poštových poukážok. 

5. Prevádzková činnosť: 
• vykonáva administratívne práce spojené s prevádzkou ŠJ, 
• obsluhuje telefón a podáva informácie stravníkom, 
• zabezpečuje korešpondenciu ŠJ - podľa pokynov vedúcej ŠJ, 
• preberá výpisy z banky (2x do mesiaca), 
• podľa potreby objednáva identifikačné karty a tlač poštových poukážok, 
• spolupracuje s vedúcou ŠJ na vypracovaní niektorých štatistických výkazov, 
• zodpovedá za funkčnosť programu Stravné ( výdajné terminály, objednávanie 

internetom v boxe) prípadné poruchy rieši s dodávateľskou firmou. 
6. Ekonomická činnosť: 

• zabezpečuje úhradu faktúr prostredníctvom e-banky, 
• zabezpečuje kompletné zaúčtovanie faktúr v programe ISPIN, 
• sleduje čerpanie rozpočtu, 
• eviduje zmluvy o stravovaní, 
• vedie evidenciu o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu ŠJ, 
• vedie evidenciu o príjmoch z réžie. 

Čl.10 
Odovzdávanie a preberanie funkcií 

1. Písomne sa odovzdáva funkcia v týchto prípadoch: 
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• ak ide o vedúcu funkciu, 
• ak ide o funkciu s hmotnou zodpovednosťou 
• ak o tom rozhodne nadriadený zamestnanec. 

Rozsah protokolu o odovzdaní a prevzatí určuje nadriadený zamestnanec. Pri funkcii 
s hmotnou zodpovednosťou sa vykoná mimoriadna inventarizácia. 

III. časť 

Hospodárska oblasť 

Čl.11 
1. GVO je rozpočtovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja, hospodári 

samostatne, vo vlastnom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa. Jeho rozpočet 
je viazaný na rozpočet ŽSK. 

2. Školu finančne zabezpečuje jej zriaďovateľ. Svojou hospodársku činnosť vykonáva 
v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie úloh. Hospodárenie s prostriedkami sa 
vykonáva podľa schváleného rozpočtu. Pri vedľajšej hospodárskej činnosti sa použijú 
ustanovenia § 9 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov. 

3. Spravuje majetok, ktorý mu bol daný do správy predchádzajúcim zriaďovateľom a počnúc 
dňom 1.7.2002 mu bol zverený Žilinským samosprávnym krajom na plnenie 
vymedzeného poslania a predmetu činnosti. Majetok spravuje podľa zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom ŽSK a tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej 
evidencii. 

IV. časť 

Samosprávne a poradné orgány 

Čl.12 
Samosprávne orgány 

1. 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 školy  a z 
pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti  obecných zastupiteľstiev a miestnych 
orgánov školskej správy.  Plní funkciu verejnej kontroly, práce riadiacich pracovníkov  školy 
a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na utváraní  podmienok na výchovu a vzdelávanie 
na GVO. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré  vyplývajú z jej štatútu. 

2. Rada rodičov 
Je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy.  Riadi sa svojim štatútom a nemá väzby na 
celoslovenské štruktúry. Tvorí sa z triednych rodičovských združení, z ktorých každé má 
jeden mandát v Rade rodičovských združení. Na čele stojí trojčlenný výbor a prácu kontroluje 
dvojčlenná revízna komisia. Funkčné i organizačné obdobie je školský rok, ktoré sa riadi 
plánom práce a rozpočtom,  uzatvára sa správou predsedu RRZ.  Schádza sa trikrát do roka. 

3. Žiacka školská rada 
Je iniciatívnym samosprávnym orgánom žiakov.  Tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried 
delegovaní na základe voľby v triedach. Táto si volí predsedníctvo na návrh bývalého 
predsedníctva. Stretáva sa spravidla jedenkrát za mesiac. Pracuje operatívne bez plánu práce 
a hospodárenia. 
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Poradné orgány 

1. Pedagogická rada 
Zvoláva ju podľa okolností riaditeľ školy. Jej členmi sú  všetci pedagogickí pracovníci školy. 

2. Gremiálna porada 
Je zložená z vedúcich funkcionárov školy. Zvoláva ju  riaditeľ školy. Rieši hlavne operatívne 
úlohy. 

3. Rada vedúcich predmetových komisií  
Schádza sa podľa okolností spravidla pred štvrťročnými klasifikačnými poradami. Je zložená 
z učiteľov – vedúcich jednotlivých predmetových komisií.  

V. časť 

Záverečné ustanovenie 

Čl. 13 
Organizačný poriadok – vnútorný predpis 

1. Organizačný poriadok je základom vnútorných noriem školy. 
2. Zmeny Organizačného poriadku možno vykonať len písomne a to číslovaným dodatkom. 
3. Organizačný poriadok je záväzný pre školu a všetkých zamestnancov školy. 
4. Súčasťou organizačného poriadku sú prílohy: 

 
Príloha č.1: Zriaďovacia listina zo dňa 1. 11. 2009 
Príloha č.2:.Dodatok č.1 k zriaďovacej listine č.2002/292 
Príloha č.3: Dodatok č.2 k zriaďovacej listine č.2002/292 
Príloha č.4: Úplné znenie Zriaďovacej listiny č.2002/292-SP 
Príloha č.5: Štatút školy 
Príloha č.6: Počty zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách v hlavnom pracovnom 
pomere 
Príloha č.7: Organizačná štruktúra 
Príloha č.8: Zoznam pedagogických pracovníkov 
Príloha č.9: Vymenúvací dekrét 

Čl. 14 
Účinnosť 

Tento organizačný poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 2. januára 2015 
a nadobúda účinnosť dňom 2. januára  2015. 

Čl. 15 
Zrušovacie ustanovenie 

Dňom 2. januára 2015 sa ruší organizačný poriadok vydaný dňa 1.septembra 2009. 

V Žiline, dňa 2. januára 2015      Mgr. Adriana Randíková 
          riaditeľka školy 


