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Článok 1 

Zriadenie organizácie 

Zriaďovateľ:   Mesto Malacky (§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých zákonov). 

 Materská škola Jána Kollára 896, 901 01  v Malackách, vznikla transformáciou  

materských škôl v Malackách  na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva §11 ods.4 

písm. k) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

ustanovení §22 zák. č.303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

doplnkov a zmien ako zariadenie s právnou subjektivitou – rozpočtová organizácia mesta 

s účinnosťou od 1. septembra 2002. 

Zriaďovacia listina bola vydaná v Malackách 27. júna 2002 pod číslom 04/2002/ZL/MŠ. 

Jej súčasťou sú:  

  Dodatok č.1 – nadobudol účinnosť dňom 01.01.2004 

  Dodatok č.2 – nadobudol účinnosť dňom 01.09.2004 

  Dodatok č.3 – nadobudol účinnosť dňom 06.07.2011 

  Dodatok č.4 – nadobudol účinnosť dňom 25.06.2012 

  Dodatok č.5 – nadobudol účinnosť dňom 08.10.2014. 

Materská škola (ďalej len „MŠ“) je samostatnou organizáciou v pôsobnosti Mestského 

zastupiteľstva (ďalej len „MsZ“) v Malackách. V právnych vzťahoch vystupuje vo svojom 

mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Je zriadená na neurčitý čas. 

Ďalšie jej podrobnosti o činnosti, pôsobnosti a zásadách riadenia organizácie materskej 

školy a jej vzťahoch k MsZ upravuje štatút Materskej školy schválený MsZ, vydaný 

riaditeľkou MŠ s účinnosťou od 1.1.2004. 

 

Jej súčasťou sú nasledovné školy: 

1. Materská škola Jána Kollára 896 a ŠJ 

2. Materská škola, elokované pracovisko Štúrova 2478/139 a ŠJ 

3. Materská škola, elokované pracovisko Bernolákova 2426/18 a ŠJ 

4. Materská škola, elokované pracovisko Hviezdoslavova 1777/ 1 a ŠJ 

5. Materská škola, elokované pracovisko Rakárenska 900/50  a ŠJ 

6. Materská škola, elokované pracovisko Záhorácka 1941/ 95 

 

Základné údaje 

1.  Názov organizácie: Materská škola Jána Kollára 896, Malacky a elokované pracoviská 

na Bernolákovej 2426/18, Hviezdoslavovej 1777/1, Štúrovej 2478/139, Rakárenskej 

900/500 a Záhoráckej 1941/95  
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2. Sídlo organizácie:  Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 

3. Kontakt:    telefón: 0907 864 432 

              mail: msmalacky@gmail.com 

4. Právne postavenie: od 1.9.2002 samostatná rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou 

5. IČO školy:   36064335 

6. Zriaďovateľ:   Mesto Malacky 

 

Právne postavenie organizácie 

Materská škola je zriadená  od 01.09.2002 ako samostatná rozpočtová organizácia 

s právnou subjektivitou na dobu neurčitú. Vystupuje v právnych vzťahoch vo vlastnom 

mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

1. Organizačný poriadok je riadiacou a  organizačnou normou  Materskej školy Jána 

Kollára 896, Malacky, zabezpečujúcou plnenie jej základných úloh, vyplývajúcich 

z organizácie činností. 

2. Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravuje 

podrobnosti o organizácii a úlohách Materskej školy Jána Kollára 896, Malacky, 

vymedzuje náplň činností a vzájomné vzťahy organizačných útvarov a ustanovuje rozsah 

oprávnení a zodpovednosti zamestnancov MŠ. 

Materská škola Jána Kollára 896, Malacky, zabezpečuje svoju činnosť samostatne na 

základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom, doplnkových mimorozpočtových zdrojov. 

Jej súčasťou je školská jedáleň (ďalej len „ŠJ“). 

3. Poslanie a hlavné úlohy školy 

a) zabezpečuje kvalitnú odbornú a pedagogickú úroveň výchovnej a vzdelávacej   práce, 

b) vytvára zamestnancom a deťom školy potrebné materiálne podmienky, 

c) zabezpečuje starostlivosť o areál elokovaných pracovísk (ďalej len „EP“) a o budovy EP 

a práce v súvislosti so starostlivosťou o ich vnútorné vybavenie, 

mailto:msmalacky@gmail.com


Materská škola,  

Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 

 
 
 

 

 

Vnútorný predpis č. 001/2017  4 

 
 

e) zostavuje plán a rozpočet a zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie pridelených 

prostriedkov, 

f) zabezpečuje spracovanie a prenos informácií podľa rozhodnutia zriaďovateľa, školského 

úradu, 

g) zabezpečuje plnenie úloh na úseku školského stravovania, 

h) pravidelne informuje verejnosť a radu školy o stave a problémoch školy, 

i) zabezpečuje plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany (ďalej len „PO“) a bezpečnosť 

ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) podľa platných predpisov, 

j) zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov,  

k) zabezpečuje archivačnú a skartačnú činnosť, 

l) zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu, 

m) sleduje dodržiavanie platných právnych predpisov, uplatňuje príslušné sankcie podľa 

platných právnych predpisov voči zodpovedným osobám, 

n) zabezpečuje ekonomickú, pracovnoprávnu, mzdovú, správnu a prevádzkovú činnosť 

školy. 

4. Organizačné členenie školy 

4.1  Vedúci zamestnanci školy 

Ukladajú podriadeným zamestnancom úlohy, organizujú, riadia, kontrolujú a hodnotia ich 

prácu. Zodpovedajú za plnenie úloh. Písomne informujú nadriadeného zamestnanca 

o porušení pracovnej disciplíny podriadených zamestnancov. 

Práva a povinnosti vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú 

určené rozsahom pôsobnosti, ktorá vyplýva z ich pracovného zaradenia o výkone práce, 

Zákonníkom práce a vnútornými predpismi školy a pracovného poriadku. 

Vedúcimi zamestnancami sú:  

a) riaditeľka MŠ, 

b) štatutárny zástupca riaditeľky MŠ, 

c) zástupkyňa elokovaného pracoviska, 

d) vedúca školskej jedálne (len na úseku školskej jedálne), 

 

Štatutárny orgán školy: riaditeľ MŠ. 

Zástupca štatutára: zástupca riaditeľa školy. 
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4.2. Zamestnanci školy 

a)  Pedagogický zamestnanec (učiteľ, riaditeľ, zástupca) je fyzická osoba, ktorá vykonáva 

pedagogickú činnosť (priama výchovno-vzdelávacia činnosť a činnosť s ňou súvisiaca, 

ďalej len „VVČ“), ktorú zamestnávateľ stanoví v pracovnom poriadku a náplni práce. Je 

chránenou osobou podľa osobitného predpisu. 

b) Prevádzkový zamestnanec (upratovačka, školníčka, údržbár, účtovníčka, ekonómka, 

administratívna pracovníčka, vedúca školskej jedálne, kuchárka, pomocná sila) je fyzická 

osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť súvisiacu s prevádzkou školy, ktorú  
zamestnávateľ stanoví v pracovnom poriadku a náplni práce. 

4.3.  Zastupovanie funkcie a odovzdávanie funkcií 

Každý vedúci zamestnanec je povinný určiť svojho zástupcu, ktorý ho v dobe 

neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu povinností, práv a zodpovednosti. 

Zástupca i zastupovaný, sú povinní sa pri odovzdávaní funkcie na zastupovanie navzájom 

informovať o priebehu a stave hlavných a nedokončených úloh a o stave iných dôležitých 

vecí. 

5. Organizačné útvary školy 

Materská škola pozostáva z viacerých hierarchicky a vecne rozdelených útvarov, ktoré 

tvorí určený druh a systemizovaný počet pracovných miest. Každý zamestnanec MŠ má 

v písomne spracovanej pracovnej náplni určené svoje pracovné úlohy ako aj postavenie 

v organizačnej schéme podľa princípov nadriadenosti a podriadenosti. Schéma 

organizačnej štruktúry tvorí neoddeliteľnú súčasť organizačného poriadku (pozri prílohu č. 

1). 

 

5.1. Útvar pedagogického riadenia 

5.2. Útvar pedagogickej činnosti 

5.3. Útvar prevádzkovej činnosti 

 

5.1. Útvar pedagogického riadenia 

5.1.1. Riaditeľka školy 

Na čele školy je riaditeľka školy, ktorú vymenúva a odvoláva zriaďovateľ školy. 

Riaditeľka školy ustanovuje do funkcií vedúcich zamestnancov školy, ktorí nie sú 

štatutárnymi orgánmi, robí výberové konanie na funkciu štatutárnych orgánov v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. 
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Riaditeľka, ako štatutárny orgán školy, vykonáva právomoc v súlade s právnym 

poriadkom, štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jej 

rozhodnutie nie je podmienené schválením iných orgánov. 

Riaditeľku zastupuje v jej neprítomnosti v plnom rozsahu zástupca v rámci rozsahu jemu 

daných práv a povinností. 

Riaditeľka materskej školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy. Zabezpečuje plnenie úloh v oblasti 

výchovnej, vzdelávacej a záujmovej činnosti, úloh v oblasti ekonomického a materiálno–

technického zabezpečenia, úloh v oblasti  

pracovno–právnej, mzdovej a sociálnej oblasti a úloh v oblasti informačnej činnosti. 

Riaditeľka školy na usmernenie činnosti vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok, 

vnútorný poriadok školy, registratúrny poriadok a registratúrny plán, vnútorný mzdový 

predpis, vnútorné dokumenty na zabezpečenie úloh v oblasti hospodárenia, ochrany 

zdravia pri práci, bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a prevádzkové poriadky. 

Na riešenie operatívnych úloh vydáva pokyny a príkazy. Kontroluje ich plnenie. 

Náplň práce a povinnosti riaditeľa stanovuje štatút školy, organizačný poriadok školy 

a pracovný poriadok školy. 

Riaditeľ materskej  školy zodpovedá za kvalitu a výsledky uvedených činností: 

A/ Oblasť pracovno–právna 

 

 Prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru, zabezpečenie vyhotovenia 

pracovných zmlúv, zabezpečene personálneho obsadenia školy. 

 Uzatváranie dohôd o vykonaní práce a kontrola týchto prác. 

 Zmena podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve. 

 Rozviazanie pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce, preradenie 

zamestnanca na výkon iného druhu práce. 

 Určenie nástupu dovoleniek podľa plánu dovoleniek. Rozhodnutie o presune 

čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas školského roka 

v opodstatnených prípadoch. 

 Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty, poskytovanie pracovného voľna pri 

krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca a pri prekážkach z dôvodu 

všeobecného záujmu. 

 Nariaďovanie prác nadčas, čerpanie náhradného voľna, vhodnejšia úprava 

pracovného času. 

 Určovanie vecných náplní pracovných funkcií všetkých kategórií zamestnancov 

školy. 

 Upozornenie zamestnancov na porušenie pracovnej disciplíny. 
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 Vydanie a dodržiavanie ročného plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov školy. 

 Priznávanie kreditov  a vydávanie osvedčení o počte získaných kreditov. 

 Povoľovanie ďalšieho štúdia zamestnancov školy a rozhodovanie o skutočnostiach 

z toho vyplývajúcich. 

 Vydávanie potvrdení o zamestnaní s uvedením skutočností pre posúdenie nároku na 

dovolenku na zotavenie, záväzkov zamestnancov voči organizácii, vykonávaných 

zrážok. 

 Vymenúvanie a odvolávanie z funkcie ďalších vedúcich zamestnancov školy 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 Každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov. 

 

B/ Oblasť mzdová 

 

 Posudzovanie kvalifikácie zamestnancov v nadväznosti na ich zaraďovanie do 

príslušných funkcií, platových stupňov a mzdových taríf podľa platných mzdových 

predpisov. Zaraďovanie do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu. 

 Vyhotovenie platových výmerov ako aj ďalších výmerov súvisiacich s platovými 

náležitosťami zamestnancov, platové postupy pedagogických zamestnancov. 

 Poskytovanie odmien a všetkých ďalších pohyblivých zložiek miezd v zmysle 

platných mzdových predpisov. 

 Zmena podmienok výkonu práce. 

 Priznávanie náhrady miezd počas čerpania dovoleniek na zotavenie, vrátane náhrad 

miezd za nevyčerpateľnú časť dovolenky, za pracovné voľno pri prekážkach 

v práci. 

 Priznávanie náhrad cestovných výdavkov a ostatných náhrad vyplývajúcich z 

právnych predpisov. 

 Pri prijímaní zamestnanca do pracovného pomeru – rozhodovanie na základe 

dokladu o priebehu zamestnaní, o zápočte dôb predchádzajúcej praxe pre účely 

platového zaradenia zamestnanca ako aj zápočte dôb zamestnanca pre stanovenie 

nároku na dovolenku na zotavenie. 

 Rozhodovanie o prideľovaní nadčasovej práce. 

 Rozhodovanie o pridelení počtu hodín externým zamestnancom a podľa 

kvalifikácie o odmene za externé vyučovanie. 

 Zabezpečenie kompletnej a správnej likvidácie miezd všetkých zamestnancov 

v stanovených výplatných termínoch. 

 Zabezpečenie platobného styku s peňažnými ústavmi. 

 Pridelenie počtu nadpočetných hodín učiteľom, počtu hodín učiteľom so skráteným 

úväzkom, odmenu za zastupovanie neprítomných zamestnancov v súlade 

s platnými mzdovými predpismi. 
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 Riadne vedenie agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou, 

zamestnávanie pracujúcich dôchodcov a archiváciu všetkých podkladov súvisiacich 

so spracovaním personálno–mzdovej agendy. 

 Kompletné a včasné spracovanie a predkladanie štatistických výkazov podľa 

stanovených termínov a v požadovanom rozsahu. 

 
C/ Oblasť sociálna 

 

 Utváranie podmienok na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

 Pridelenie práce zamestnancom so zreteľom na ich kvalifikačné predpoklady, 

schopnosti a skúsenosti a so zreteľom na ich zdravotný stav. 

 Vytváranie vhodných pracovných podmienok v škole, aby výkon práce bol 

kvalitný, hospodárny a bezpečný. 

 Dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci, požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje zamestnancov 

s novými predpismi. 

 Zabezpečenie pracovných ochranných prostriedkov pre vybrané kategórie 

zamestnancov školy a dbanie o ich účelné využívanie. 

 Bezodkladné zisťovanie a odstraňovanie príčin pracovných úrazov a školských 

úrazov, vedenie ich evidencie a oznámenie  príslušným orgánom, vykonávanie 

opatrení na ich nápravu. 

 Zabezpečenie stravovania zamestnancov školy.  

 V prípade potreby zabezpečenie rekvalifikácie zamestnancov. 

 Vytváranie podmienok na kultúrne, športové a rekreačné vyžitie zamestnancov 

a ich regeneráciu. 

 Dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších platných 

pracovno-právnych, mzdových a iných predpisov súvisiacich s touto agendou. 

D/ Oblasť ekonomická, materiálno-technické zabezpečenie a iné 

 

 Riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy.  

 Rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených 

na zabezpečenie činnosti školy.  

 Sledovanie dodržiavania periodicity revízií a  odstránenie zistených závad.  

 Zabezpečenie ročných účtovných uzávierok a záverečných hodnotení. 

 Uzatváranie kolektívnych zmlúv. 

 Vykonávanie príslušných uznesení mestského zastupiteľstva.  

 Predkladanie požadovaných správ mestskému zastupiteľstvu. 

 Spoluprácu so zriaďovateľom školy a inými orgánmi a organizáciami v oblastiach 

týkajúcich sa školy. 
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E/ Oblasť pedagogickej činnosti 

 

 Dodržiavanie štátneho a školského vzdelávacieho  programu.  

 Vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu.  

 Vykonávanie priamej pedagogickej činnosti. 

 Rozhodovanie v rozsahu platnej legislatívy. 

 Prideľovanie triednictva.  

 Zvolávanie pedagogickej rady, zriaďovanie metodických útvarov. 

 Uplatňovanie zásad demokracie, humanity, didaktických prístupov a metód 

výchovno-vzdelávacej práce. 

 Vytváranie optimálnych podmienok pre prácu pedagógov, poradných orgánov 

riaditeľa školy a pre radu školy. 

 

Riaditeľ materskej školy zodpovedá za úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy.  

Riaditeľ školy spolupracuje s odborovou organizáciou na škole v pracovno-právnych 

vzťahoch a sociálnej politike. 

Riaditeľ materskej  školy má právo a v prípade prerokovania materiálu týkajúceho sa školy 

i povinnosť zúčastňovať sa na rokovaniach mestského zastupiteľstva a podávať vysvetlenie 

a pripomienky k prerokovaným otázkam, týkajúcim sa jeho činnosti. 

Riaditeľ materskej školy vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom 

práce podľa pokynov priameho nadriadeného.  

Podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľ  materskej školy rozhoduje o 

nasledovných skutočnostiach: 

 

 prijatie dieťaťa do materskej školy, 

 zaradenie dieťaťa v materskej škole na adaptačný alebo diagnostický pobyt, 

 prerušenie dochádzky dieťaťa, 

 predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania, 

 určenie príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s predprimárnym vzdelávaním (návrh výšky príspevku schvaľuje MsZ). 

Predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie: 

 návrhy na počty prijímaných detí, 

 návrh rozpočtu, 

 návrh školského vzdelávacieho programu, 

 návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, 

 správu o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy, 

 správu o výsledkoch hospodárenia školy, 

 koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne 

jeho vyhodnotenie, 
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 informáciu o pedagogicko–organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení 

výchovno–vzdelávacieho procesu. 

 

5.1.2. Štatutárny zástupca riaditeľa materskej školy 

Zastupuje riaditeľa materskej školy počas jeho neprítomnosti a riadi MŠ v rozsahu nižšie 

citovaných oprávnení: 

A) Oblasť pracovno-právna 

 

 Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty, poskytnutie pracovného voľna pri 

krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca a pri prekážkach z dôvodu 

všeobecného záujmu.  

 Nariaďovanie prác nadčas, čerpanie náhradného voľna. 

 Spracovanie a doručenie upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny   

zamestnancovi.  

 

B) Oblasť mzdová 

 

 Rozhodovanie o prideľovaní nadčasovej práce.  

 Zabezpečovanie platobného styku s peňažnými ústavmi.  

 Spracovanie a predkladanie štatistických výkazov podľa stanovených termínov. 

 

 

C) Oblasť sociálna 

 

 Zisťovanie a odstraňovanie príčin pracovných úrazov a školských úrazov,   

vedenie ich  evidencie a oznámenie príslušných orgánov, vykonávanie opatrení na 

ich nápravu. 

 

D) Oblasť ekonomická, materiálno-technické zabezpečenie  

 

 Zabezpečovanie platobného styku s peňažnými ústavmi.  

 Vyberanie finančnej hotovosti z peňažného ústavu do pokladne materskej školy 

a vkladanie finančnej hotovosti na účet materskej školy.  

 Podpisovanie všetkých finančných transakcií. 

 

E) Oblasť komunikácie so zákonnými zástupcami detí 

 

 Vydávanie potvrdení o návšteve školy. 
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F) Iné 

 

 Prijímanie písomností  doručených do materskej  školy a ich  prideľovanie 

zamestnancov na vybavenie. 

 Účasť na rokovaniach mestského zastupiteľstva, pracovných poradách so 

zriaďovateľom. 

 

 

5.1.3. Vedúci pedagogický zamestnanec – zástupkyňa elokovaného pracoviska 

 

Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, 

ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie. Dodržiava všeobecne platné právne normy, 

predpisy a smernice vyplývajúce z Pracovného, Školského, Prevádzkového 

a Organizačného poriadku, platného Zákonníka práce, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení 

vyhlášky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“). 

Činnosť vedúceho zamestnanca sa sústreďuje v súčinnosti s riaditeľom na plnenie 

hlavných úloh a poslania materskej školy v odbornej (pedagogickej, organizačnej, 

metodickej, kontrolnej, administratívnej, právnej a hospodárskej oblasti v rámci – 

prenesených kompetencií). 

Oblasť prenesených kompetencií vedúceho pedagogického zamestnanca: 

 zvolávanie a riadenie pedagogických rád 4 x ročne,  

 participovanie na koordinácii tvorby školského vzdelávacieho programu. 

Zodpovednosť za: 

 plynulý chod prevádzky a za inventár na EP, 

 vedenie pedagogickej diagnostiky detí na EP, 

 evidenciu dochádzky všetkých zamestnancov, 

  čistotu a poriadok na EP, 

 organizáciu exkurzií, výletov, celoškolských akcií zvereného EP, 

  vedenie evidencie majetku EP materskej školy, 

  výsledky výchovno–vzdelávacej činnosti na EP, 

 vedenie evidencie náhradného voľna zamestnancov a monitorovanie jeho čerpania,  

(predkladanie riaditeľovi písomnú správu o stave hodín náhradného voľna vrátane 

dôvodov ich vzniku 1x mesačne), 
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 vedenie  agendy detí  na EP – výpis z osobného spisu detí,  informatívny súhlas 

zákonného zástupcu, kópia zdravotného preukazu detí, evidenčný list, adaptačný 

program detí, 

  zastupovanie riaditeľa pri organizácii prác na EP, riadenie jemu podriadených 

zamestnancov, 

 plnenie administratívno-právnych a organizačných úloh v rozsahu uvedenom 

v pracovnej náplni, 

 oboznamovanie novoprijatého zamestnanca na EP s vnútornými predpismi MŠ 

(Pracovný, Organizačný, Prevádzkový  a Školský poriadok, Školský vzdelávací 

program, Štátny vzdelávací program) a  so všetkými priestormi budovy EP, 

 operatívne hlásenie zmien v plánovanom nástupe zamestnancov na pracovisko 

mzdovej účtovníčke resp. riaditeľovi MŠ, 

 zabezpečovanie zastupovania neprítomných zamestnancov na EP, 

  nákup vecí, potrebných pre chod EP (použitie  finančnej hotovosti vopred 

prerokuje  s riaditeľom MŠ), 

  navrhovanie triednictva pre pedagogických zamestnancov  riaditeľovi,    

 zabezpečovanie potrebnej informovanosti organizačne podriadených 

zamestnancov,  

 vykonávanie kontrolnej činnosti a hospitácií pedagogických zamestnancov 

zamerané na dodržiavanie zákonných postupov, plnenia cieľov, príkazov 

a pokynov, 

 monitorovanie úrovne zabezpečenia krúžkovej činnosti na EP, 

 predkladanie 1x ročne hodnotenie zamestnancov riaditeľovi, 

 navrhovanie riaditeľovi výšku odmeny pre zamestnancov, 

 vedenie evidencie majetku EP materskej školy, 

 plánovanie a realizácia  výchovno–vzdelávacej činnosti, 

 členstvo v  stravovacej, inventarizačnej, vyraďovacej, likvidačnej a škodovej  

komisii, 

 plnenie ďalších úloh nariadené riaditeľom MŠ. 

Participácia pri: 

 tvorbe rozpočtu materskej školy najmä z pohľadu potrieb EP, 

 tvorbe programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 

  tvorbe hodnotiacich kritérií na odmeňovanie zamestnancov, 

 tvorbe vnútorných predpisov MŠ (Pracovného, Prevádzkového, Organizačného 

a Školského poriadku) navrhovanie ich zmien a doplnkov, 

 spracovaní návrhu rozpočtu MŠ najmä z pohľadu potrieb EP, 

 určovaní spôsobu stolovania s vedúcou školskej jedálne (ďalej len ŠJ) na danom 

EP. 

Organizačne podriadený: riaditeľovi MŠ 
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 organizačne podriadení zamestnanci: všetci pedagogickí zamestnanci, 

nepedagogickí zamestnanci: upratovačka, školník. 

 
 

5.2. Útvar pedagogickej činnosti 

5.2.1. Pedagogický zamestnanec  

Zabezpečuje výchovu a vzdelávania prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, 

ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie. Dodržuje všeobecne platné právne normy, 

predpisy a interné smernice vyplývajúce z Pracovného, Školského, Prevádzkového 

a Organizačného poriadku, platného Zákonníka práce, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení 

vyhlášky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) a dodržiavanie BOZP 

a PO. 

Jeho  výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na všestranné rozvíjanie vedomostí, 

zručností, návykov a tvorivých schopností detí predškolského veku s využitím 

špecifických diagnostických, výchovných, vzdelávacích a kontrolných metód, spojená 

s poradenskou a metodickou činnosťou. 

Pri výkone pedagogickej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov 

ustanovených osobitnými predpismi (napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o 

výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov), medzinárodnými 

zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, má právo na: 

 zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na 

svoju ochranu pred násilím zo strany detí, rodičov a iných osôb, 

  ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti, 

 právo členstva v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy, 

 predkladanie návrhov riaditeľovi na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského 

vzdelávacieho programu,  

 výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, 

ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí a rozvoj ich kompetencií, 

 kontinuálne vzdelávanie a kariérový rast za podmienok ustanovených týmto 

zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť vykonáva, 

 objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti. 

Pedagogický zamestnanec je povinný:  

 chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu (§ 144 zákona č. 

245/2008 Z. z.), 
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 zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie 

o zdravotnom stave detí a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do 

styku, 

 rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa vzhľadom na ich 

osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, 

 podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej 

dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom (§ 11 zákona č. 245/2008 Z. z.), 

  usmerňovať a objektívne hodnotiť výkon dieťaťa, 

 pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu (§ 7 a 8 

zákona č. 245/2008 Z. z.), 

 udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania, 

 vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, 

hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu, 

  poskytovať dieťaťu alebo jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo spojené s 

výchovou a vzdelávaním, 

 pravidelne informovať dieťa alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a 

výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom 

osobitným predpisom (§ 144 ods. 1 písm. m) a ods. 6 písm. c) zákona č. 245/2008 

Z. z.), 

 dodržiavať platný zákonník práce a vnútorné predpisy materskej školy: Pracovný, 

Prevádzkový, Školský, Organizačný poriadok materskej školy,  

 dodržiavať  príkazy priameho nadriadeného, 

  všímať si zdravotný stav detí, učiť ich osobnej hygiene, správnej výžive, kultúre 

stravovania, šetrnému zaobchádzaniu so školským majetkom, 

 učiť deti zachovávať pravidlá bezpečnosti práce, dopravnej výchovy, ochrany 

životného prostredia,  

 majú zákaz používať všetky formy telesných trestov a sankcií vo výchove 

a vzdelávaní, 

 upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, môžu odmietnuť 

jeho vykonanie, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť 

ihneď oznámia vyššiemu nadriadenému, 

 predvídanú neprítomnosť hlásiť včas, aby bolo možné zabezpečiť zastupovanie. 

Neodborným zasahovaním podľa odseku 1 písm. b) sa na účely tohto zákona rozumie 

zásah do výkonu pedagogickej činnosti osobou, ktorá vo vzťahu k pedagogickému 

zamestnancovi nemá postavenie nadriadeného zamestnanca (§ 9 Zákonníka práce) alebo 

kontrolného orgánu (napríklad zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení 

neskorších predpisov, § 13 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
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Nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého pedagogického zamestnanca. 

Pedagogický zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný 

ani inak postihovaný za to, že podá na iného pedagogického zamestnanca alebo iného 

zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania. 

Zamestnávateľ nesmie pedagogického zamestnanca postihovať alebo znevýhodňovať len 

preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona. 

Pedagogický zamestnanec nesmie:  

 žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov a získavať iné 

výhody v súvislosti s poskytnutím výhody inej osobe pri výkone pedagogickej 

činnosti s výnimkou darov alebo výhod poskytovaných organizáciou na základe 

právnych predpisov a kolektívnej zmluvy. 

Ďalšie pracovné povinnosti pedagogického zamestnanca: 

 vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy osobne, v určenom pracovnom čase, 

dodržiavať pracovnú disciplínu, 

 pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností, 

 plniť kvalitne, hospodárne a včas pracovné úlohy a pokyny nadriadených v súlade 

s právnymi predpismi,  

 udržiavať poriadok na svojom pracovisku a riadne hospodáriť so zverenými 

prostriedkami, strážiť a ochraňovať majetok pred poškodením, stratou, zničením 

alebo zneužitím a oznamovať bezprostredne nadriadenému pracovníkovi 

nedostatky a chyby, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu a podľa možností sa 

zúčastňovať na ich odstraňovaní; ak na odvrátenie škody je neodkladný zákrok, 

pracovník je povinný zakročiť; túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité 

okolnosti alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, deti alebo svojich 

spolupracovníkov, 

 zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých ste sa dozvedeli pri výkone 

zamestnania a ktoré v záujme organizácie nemožno oznamovať iným osobám, 

  zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k strate verejného záujmu s osobnými 

záujmami, nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom 

zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného, 

 bezodkladne oznamovať zmeny v osobných pomeroch a iné údaje, ktoré majú pre 

nemocenské poistenie, daň zo mzdy, materský príspevok a pod. a oznamovať 

ďalšie skutočnosti, ktoré sú významné pre pracovný pomer, 

 bezodkladne oznamovať, pokiaľ možno vopred a preukazovať nadriadenému 

pracovníkovi dôvody neprítomnosti v práci, svojvoľne si meniť zmenu nie je 

dovolené, každú zmenu musí vopred oznámiť včas zástupkyni na EP, 

 priama vyučovacia činnosť pedagogického zamestnanca s deťmi je 28 hodín 

týždenne, 

  v edukačnom procese uplatňovať princípy humanizmu a demokracie, Národného 

projektu, Deklaráciu ľudských práv,  

 ovládať odbornú terminológiu a adekvátne ju používať pri plánovaní 

predprimárneho vzdelávania, 



Materská škola,  

Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 

 
 
 

 

 

Vnútorný predpis č. 001/2017  16 

 
 

 zvyšovať odbornú pripravenosť intenzívnym sebavzdelávaním, využívať odbornú 

literatúru, časopisy, internet, 

 podľa zákona č.317/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických 

zamestnancov zúčastňovať sa na odborných seminároch, prednáškach, 

vzdelávaniach organizovaných metodickým centrom alebo inými organizáciami 

zvyšovať si odbornú úroveň, získané poznatky tvorivo uplatňovať v pedagogickej 

práci, ovládať didaktickú techniku, účelne využívať učebné pomôcky, starať sa o ne 

a zveľaďovať ich, v pedagogickom procese klásť dôraz na rešpektovanie dieťaťa 

ako osobnosti, jeho práv, ale aj rozvíjanie zmyslu pre plnenie požiadaviek, 

vytváranie základov osobnej zodpovednosti, zvyšovať si odbornú úroveň, získané 

poznatky tvorivo uplatňovať v pedagogickej práci, ovládať didaktickú techniku, 

účelne využívať učebné pomôcky, starať sa o ne a zveľaďovať ich, 

v pedagogickom procese kladie dôraz na rešpektovanie dieťaťa ako osobnosti, jeho 

práv, ale aj rozvíjanie zmyslu pre plnenie požiadaviek, vytváranie základov osobnej 

zodpovednosti. 

 

Byť v materskej škole okrem predpísanej miery priamej práce s deťmi: 

 v čase pedagogických rád a pracovných porád zvolávaných zástupkyňou na EP 

materskej školy, 

 v čase určenom na zastupovanie neprítomnej učiteľky, 

 v čase mimoriadnej práce s deťmi, 

 v čase plnenia konkrétnej úlohy určenej riaditeľkou školy v súlade s pracovným 

poriadkom, pedagogicko-organizačnými predpismi, ak si to vyžaduje 

bezpodmienečnú prítomnosť učiteľky, 

 zastupovať na príkaz zástupkyne na EP prechodne neprítomnú učiteľku, 

 zvyšovať si odbornú úroveň, získané poznatky tvorivo uplatňovať v pedagogickej 

práci, ovládať didaktickú techniku, účelne využívať učebné pomôcky, starať sa o ne 

a zveľaďovať ich, v pedagogickom procese kladie dôraz na rešpektovanie dieťaťa 

ako osobnosti, jeho práv, ale aj rozvíjanie zmyslu pre plnenie požiadaviek, 

vytváranie základov osobnej zodpovednosti, 

 uplatňovať aktivizujúce metódy a formy práce, problémové učenie, posilňovať 

schopnosť sebahodnotenia a hodnotenia detí, 

  zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa od prevzatia od zákonného 

zástupcu dieťaťa až do odovzdania inej učiteľke, zákonnému zástupcovi dieťaťa 

alebo ním splnomocnenej osobe, 

 dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov dieťaťa, 

  snažiť sa o utváranie pozitívneho  vzťahu zákonných zástupcov detí, rodičov 

a verejnosti k materskej škole, svojím konaním a vystupovaním poskytuje záruku 

správnej výchovy detí, 

 spolupracovať s ostatnými učiteľkami a zamestnancami, najmä s učiteľkou v triede, 

ďalej so zákonnými zástupcami detí, radou školy, základnou školou, zariadeniami 

výchovného poradenstva a prevencie, prípadne inými inštitúciami podľa potreby, 
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 vo výchovno-vzdelávacej práci klásť dôraz na aktivitu a slobodu osobnosti dieťaťa, 

vytvárať priaznivú socio-emocionálnu klímu ako predpoklad pozitívnej stimulácie 

rozvoja komunikačných schopnosti detí, 

 je členom metodického združenia a plní stanovené úlohy vedúcou metodického 

združenia a je členom pedagogickej rady pri materskej škole, 

 dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci),  

Organizačne podriadený: vedúcemu pedagogickému zamestnancovi /zástupkyňa na EP/ 

 

5.2.2. Začínajúci pedagogický zamestnanec 

 

Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, 

ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie. Dodržiava všeobecne platné právne normy, 

predpisy a smernice vyplývajúce z Pracovného, Prevádzkového, Organizačného 

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

vyhlášku MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 

(ďalej len „vyhláška o materskej škole“), ktorá je vykonávacím predpisom k školskému 

zákonu vo vzťahu k materským školám.  

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na všestranné rozvíjanie vedomostí, zručností, 

návykov a tvorivých schopností detí predškolského veku s využitím špecifických 

diagnostických, výchovných, vzdelávacích a kontrolných metód, spojená s poradenskou 

a metodickou činnosťou. 

 

Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť pod dohľadom 

uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. Začínajúci pedagogický zamestnanec je 

povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie a úspešne ho ukončiť najneskôr do dvoch 

rokov od vzniku pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pedagogickú činnosť; v 

osobitných prípadoch, najmä z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo 

dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 90 kalendárnych dní, riaditeľ lehotu 

predĺži (§ 28 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.). 

Cieľom adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca je získanie 

profesijných kompetencií potrebných na výkon činností samostatného pedagogického 

zamestnanca, ktoré nemožno získať absolvovaním študijného programu alebo 

vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný 

stupeň vzdelania (§ 36 ods. 5 zákona č. 317/2009  

Z. z.). 

Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu adaptačného 

vzdelávania vypracovaného zamestnávateľom podľa Rámcového programu adaptačného 

vzdelávania, ktorý vydalo ministerstvo. 
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Začínajúci pedagogický zamestnanec zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom 

školského vzdelávacieho program, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie. Dodržiava 

všeobecne platné právne normy, predpisy a smernice vyplývajúce z Pracovného poriadku 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materskej školy, najmä zákon č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášku MŠ SR č. 306/2008 Z. z. 

o materskej škole znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej 

škole“). 

Je členom poradných orgánov riaditeľa materskej školy – pedagogickej rady 

a metodického združenia. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci 

školy. 

V súlade s § 5 ods. 1 až  6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú stanovené práva 

a povinnosti pedagogického zamestnanca, nezávisle od jeho kariérového stupňa a 

kariérovej pozície. 

Práva a povinnosti začínajúceho pedagogického zamestnanca sú zhodné s právami 

a povinnosťami pedagogického zamestnanca. 

5.2.3.Triedna učiteľka 

 Zodpovedá za správnosť a úplnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej 

dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy ( osobný spis dieťaťa, priemerná 

dochádzka,....). 

 Zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb. 

 Spolupracuje so zákonným zástupcom , ostatnými pedagogickými zamestnancami 

a odbornými zamestnancami,  ostatnými zamestnancami školy, všeobecným 

lekárom pre deti a dorast, s príslušným školským zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie. 

 Poskytuje pedagogické poradenstvo. 

 Utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. 

 Ak je neprítomný viac ako 30 dní, riaditeľ ustanoví na jeho zastupovanie iného 

pedagogického zamestnanca. 

 Informuje zákonného zástupcu o dianí v MŠ formou triednych schôdzok a formou 

mailovej komunikácie. 

5.2.4. Vedúca metodického združenia 

Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, 

ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie. Dodržiava všeobecne platné právne normy, 

predpisy a smernice vyplývajúce z Pracovného, Prevádzkového, Organizačného 

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

vyhlášku MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 

(ďalej len „vyhláška o materskej škole“), ktorá je vykonávacím predpisom k školskému 
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zákonu vo vzťahu k materským školám.  

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na všestranné rozvíjanie vedomostí, zručností, 

návykov a tvorivých schopností detí predškolského veku s využitím špecifických 

diagnostických, výchovných, vzdelávacích a kontrolných metód, spojená s poradenskou 

a metodickou činnosťou: 

 je zodpovedná za metodickú a odbornú úroveň výchovnej a vzdelávacej činnosti 

v MŠ,  

 výkon tejto činnosti jej môže riaditeľ odňať i v priebehu školského roka, ak si 

neplní svoje povinnosti, 

 je odbornou poradkyňou riaditeľa školy pre oblasť plánovania výchovy a 

vzdelávania, 

 plánovito koordinuje činnosť jednotlivých pedagogických zamestnancov, 

 prijíma účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo vzdelávacej 

činnosti a návrhy riešení predkladá vedeniu školy, poskytuje podklady do návrhu 

plánu práce školy na školský rok, dáva návrhy na dopĺňanie kabinetov učebnými 

pomôckami a pod. 

 
 

5.3. Útvar prevádzkovej činnosti 

 
5.3.1. Ekonomické oddelenie 

 

5.3.1.1. Ekonómka  

 

Komplexne zabezpečuje  účtovnícku agendu.  

Vedenie pokladne: 

 spracovanie procesu objednávka /úhrada faktúry/ - evidencia,  

 vypracovanie „vnútorných  účtovných smerníc“, 

 registratúra a archivácia, 

 dodržiavanie platných právnym noriem - Zákonník práce, Pracovný poriadok, 

Organizačný poriadok a všetky legislatívne normy s ktorými bol oboznámený 

nadriadenými,  

 efektívne využívanie pracovného času a pridelených pracovných nástrojov, 

 zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone práce aj po 

skončení pracovného pomeru, 

 vykonáva a plní ďalšie úlohy vyplývajúce s dohodnutým druhom práce podľa 

pokynov riaditeľovi  MŠ,  

 pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadeného vydané v súlade s 

právnymi predpismi, 

 byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 

odchádzať z neho až po skončení pracovného času, 
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 dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, 

 hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok 

pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými 

záujmami zamestnávateľa, 

 zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo 

verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to 

aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny 

orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec,  

 vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy osobne, v určenom pracovnom čase, dodržiavať 

pracovnú disciplínu, 

 pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, zručností a schopností, 

 plniť kvalitne, hospodárne a včas pracovné úlohy a pokyny nadriadených v súlade 

s právnymi predpismi, 

 bezodkladne oznamovať zmeny v osobných údajoch, ktoré majú význam pre sociálnu 

a zdravotné poistenie, daň zo závislej činnosti, materský príspevok, náhradu pri DPN, 

 udržiavať poriadok na svojom pracovisku a oznamovať bezprostredne nadriadenému 

zamestnancovi nedostatky, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu a podľa možností sa 

zúčastňovať ich odstraňovania. Ak na odvrátenie škody je neodkladný zákrok, je 

zamestnanec povinný zakročiť.  Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité 

okolnosti, alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, deti alebo ostatných 

zamestnancov, 

 bezodkladne oznamovať, pokiaľ možno vopred a preukazovať nadriadenému 

zamestnancovi dôvody neprítomnosti v práci.  

Ďalšie pracovné činnosti:  

 vypracovať návrh rozpočtu a sledovať jeho priebežné čerpanie, upravovať rozpočet 

podľa pridelených finančných prostriedkov a nahrávať ich do počítača, 

 evidovať dodávateľské faktúry, vystaviť likvidačný list na faktúrach a zabezpečiť 

ich úhradu,  

 zabezpečovať samostatnú ekonomiku hospodárenia, zúčtovanie a vedenie 

prvotných účtovných dokladov, ako aj bežnú evidenciu zariadenia rozpočtovania 

a financovania, zodpovedne hospodáriť s finančnými prostriedkami na viacerých 

účtoch materskej školy – právneho subjektu (napr. príjmový, výdavkový, 

depozitný, fondový a pod.),  

 sledovať hospodárenie a zúčtovanie na účte v peňažnom ústave, vyhotovovať 

príkazy na úhradu faktúr v peňažnom ústave, vkladať zinkasované finančné 

prostriedky (napr. za rodičovské príspevky na neinvestičné výdavky a pod.) na účet 

v v peňažnom ústave, 

 v prípade získania sponzorských finančných prostriedkov zabezpečovať ich 

čerpanie v zmysle darovacej zmluvy (darca odošle finančné prostriedky na darovací 

účet materskej školy, tá ich odošle na MČ, tá navŕši rozpočet MŠ o darovanú sumu 

a MŠ až potom môže nakúpiť na faktúru sponzorský dar), 

 účtovať príjmový účet – platby od rodičov, 

 účtovať v podvojnom účtovníctve, 
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 rozúčtovať mzdy zamestnancov podľa funkčnej klasifikácie – MŠ, ŠJ a mesačný 

prepis miezd, 

 zabezpečiť predkontáciu výdavkového účtu – mzdy, faktúry, príjem bežných 

kapitálových a  transferov zo štátneho rozpočtu, refundácia energií za prenajaté 

byty a priestory, účtovanie a evidovanie mimorozpočtových zdrojov, zdrojov zo 

štátneho rozpočtu, 

 účtovať pokladňu, sociálny fond a depozit, 

 účtovať v podvojnom účtovníctve jednotlivých školských jedální, vykonávať 

kontrolu mesačných výkazov a kontrolu účtovných okruhov, 

 kompletne spracovať majetok podľa jednotlivých zariadení a školských jedální, 

účtovať prírastky a úbytky v priebehu roka, vypracovať vyradenia, spracovať 

kompletnú inventarizáciu majetku za jednotlivé zariadenia a školské jedálne, 

  mesačne kontrolovať účtovné okruhy, spracovať údaje do mesačných, 

štvrťročných a ročných závierok, sledovať tvorbu, zvýšenia, prípadne zníženia 

hospodárskeho výsledku, vypracovať tabuľky a poznámky k ročnej uzávierke, 

 archivovať účtovnú agendu, 

 vypracovať smernice (účtovníctvo, réžie za ŠJ) a priebežne ich dopĺňať podľa 

novelizácií zákonov, 

 dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci),  

Organizačne podriadená: riaditeľovi  materskej školy.  

 

5.3.1.2. Administratívny pracovník – asistentka 

 

 Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend 

 Evidencia došlej (odoslanej pošty), skenovanie pošty 

 Evidencia registra detí 

 Vedenie pokladne: zodpovednosť za hotovostné finančné prostriedky, vedenie 

pokladničnej knihy, vykonáva pokladničné operácie, realizuje úhrady za nákupy 

v hotovosti, formálne spracováva podklady pre zaúčtovanie pokladne  

 Vedenie registra poplatkov za MŠ od zákonných zástupcov detí a vykonáva ich 

vyúčtovanie k 15.12. v kalendárnom roku 

 Koordinovanie a zabezpečovanie činností, spojených s procesom výberu 

zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov a služieb podprahového charakteru 

 Spracovanie procesu: objednávka určenému zhotovovateľovi zákazky podľa 

pokynov riaditeľa materskej školy 

 Archivácia účtovných a personálnych a mzdových dokladov a nosičov dát 

 Vybavovanie odbornej ekonomickej agendy v súvislosti so zriaďovateľom /osobné 

odovzdávanie výkazov/ 

 Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na web stránku materskej školy 

 Vybavuje korešpondenciu pre potreby materskej školy 

 Vyúčtovanie služobných ciest a vedenie evidencie cestovných príkazov  
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 Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa 

pokynov nadriadeného  - vedúcej ekonomického oddelenia a riaditeľky MŠ 

 Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vykonávaní 

verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným 

osobám a to aj po skončení pracovného pomeru 

 Dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)  

Organizačne podriadená: riaditeľovi materskej školy. 

 

5.3.1.3. Mzdová účtovníčka 

 

 Samostatne zabezpečuje  a spracúva  mzdovú agendu 

 Spracúva podklady pre mzdy zamestnancov 

 Spracúva podklady pre vedenie personálnych osobných spisov zamestnancov 

 Registratúru 

 Archiváciu 

 Efektívne využíva pracovný čas a pridelené pracovné nástroje  

 Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone práce aj po 

skončení pracovného pomeru 

 Vykonáva a plní ďalšie úlohy vyplývajúce s dohodnutým druhom práce podľa 

pokynov riaditeľky MŠ 

 Pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi 

predpismi 

 Byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 

odchádzať z neho až po skončení pracovného času 

 Dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak 

bol s nimi riadne oboznámený 

 V období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom 

 Hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok 

pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými 

záujmami zamestnávateľa 

 Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo 

verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to 

aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny 

orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec  

 Vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy osobne, v určenom pracovnom čase, dodržiavať 

pracovnú disciplínu 

 Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, zručností a schopností 

 Plniť kvalitne, hospodárne a včas pracovné úlohy a pokyny nadriadených v súlade 

s právnymi predpismi 

 Udržiavať poriadok na svojom pracovisku a oznamovať bezprostredne nadriadenému 

zamestnancovi nedostatky, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu a podľa možností sa 

zúčastňovať ich odstraňovania. Ak na odvrátenie škody je neodkladný zákrok, je 
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zamestnanec povinný zakročiť. sa zúčastňovať ich odstraňovania. Ak na odvrátenie škody 

je neodkladný zákrok, je pracovník povinný zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom 

bránia dôležité okolnosti, alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, deti alebo 

ostatných zamestnancov 

 Bezodkladne oznamovať zmeny v osobných údajoch, ktoré majú význam pre sociálne 

a zdravotné poistenie, daň zo závislej činnosti, materský príspevok, náhradu pri DPN 

 Bezodkladne oznamovať, pokiaľ možno vopred a preukazovať nadriadenému 

zamestnancovi dôvody neprítomnosti riaditeľovi, v čase jeho neprítomnosti jeho 

zástupcovi. 

Ďalšie pracovné činnosti:  

 vystaviť pracovnú zmluvu a platový výmer novoprijatým zamestnancom v zmysle 

pracovnoprávnych predpisov, 

 zabezpečiť všetky doklady v zmysle jeho osobnej a mzdovej agendy, 

 zodpovedať za včasné prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní, 

 zodpovednosť za správne a včasné spracovanie miezd, 

 zodpovedá za doručenie dokladov zamestnancov na výpočet nemocenského, 

ošetrovného, materského do sociálnej poisťovne, 

 vedenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, doručenie do sociálnej 

poisťovne, 

 spracúva exekučné konania vedené voči zamestnancom, 

 komunikácia so zdravotnými a sociálnymi poisťovňami, daňovým úradom, 

exekútorskými úradmi, 

 komunikácia s doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, 

 zasiela oznámenia, ktoré sa týkajú zmien v osobných údajoch zamestnancov 

a zamestnávateľa do zdravotných a sociálnych poisťovní, na daňový úrad, 

 spracúva daň zo závislej činnosti, vedenie k nej potrebnej agendy a vykonávať 

ročné zúčtovanie dane, 

 sledovať a realizovať platové postupy zamestnancov, 

 vypracovávať výkazy pre zdravotné a sociálne  poistenie, daňový úrad, DDs – ky, 

 spracúva ročné hlásenia na daňový úrad, 

 vypracovávať štatistické hlásenia podľa požiadaviek ŠÚ SR, 

 vystaviť potvrdenia podľa požiadaviek zamestnancov a inštitúcií, 

 archivovať mzdovú agendu, 

 spracováva návrh pracovnej zmluvy pre novoprijatých zamestnancov, pritom sa 

riadi pracovnoprávnymi predpismi a pokynmi riaditeľa školy, 

 podľa pokynov riaditeľa školy a v zmysle platných predpisov zaraďuje 

zamestnancov do platovej triedy a platového stupňa, v súlade s mzdovými 

predpismi spracováva návrhy platových dekrétov, 

 vystavuje oznámenia o výške a zložení funkčného platu, 

 zabezpečuje všetky doklady zamestnanca potrebné k vedeniu jeho osobnej a 

mzdovej agendy, 

 zodpovedá za správne a včasné spracovanie miezd zamestnancov, 
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 k dávkam nemocenského a sociálneho zabezpečenia vedie príslušnú agendu, 

 eviduje nároky vyplývajúce z materskej dovolenky, koná podľa predpisov 

o sociálnom poistení zamestnancov, 

 vedie príslušnú agendu potrebnú pre určenie dane zo závislej činnosti 

 spracúva tarifné platy, osobné príplatky a ostatné zložky funkčných platov v zmysle 

platných predpisov, 

 vyratúva a spracúva priemerné mzdy pre výpočet dovolenky a ostatných náhrad a 

priemerné mzdy pre pracovno-právne účely, 

 sleduje nárok na dovolenku a čerpanie dovolenky v zmysle platných právnych 

predpisov, 

 sleduje poskytovanie odmien zamestnancom organizáciou, 

 samostatne zabezpečuje účtovnícke práce organizácie, 

 zabezpečuje náležitú archiváciu dokladov PAM a účtovných dokladov, 

 v prípade potreby vykonáva niektoré činnosti podľa pokynov riaditeľa školy, za 

svoju prácu plne zodpovedá riaditeľovi školy, 

 spracovávať podklady podľa požiadaviek nadriadeného orgánu. 

 dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), 

 pripravuje podklady pre stanovenie výšky funkčného platu riaditeľovi materskej 

školy, návrh na jeho odmenu pre zriaďovateľa.  

Organizačne podriadená: riaditeľke materskej školy. 

 

5.3.2. Prevádzkové oddelenie 

5.3.2.1. Upratovačka – nepedagogický prevádzkový zamestnanec 

 

 Pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s 

právnymi predpismi 

 Byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 

odchádzať z neho až po skončení pracovného času 

 Dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním 

vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený 

 Hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho 

majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s 

oprávnenými záujmami zamestnávateľa 

 Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce 

vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným 

osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti 

zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec  

 Vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy osobne, v určenom pracovnom čase, 

dodržiavať pracovnú disciplínu 

 Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, zručností a schopností 
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 Plniť kvalitne, hospodárne a včas pracovné úlohy a pokyny nadriadených v súlade 

s právnymi predpismi 

 Udržiavať poriadok na svojom pracovisku a oznamovať bezprostredne 

nadriadenému zamestnancovi nedostatky, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu 

a podľa možností sa zúčastňovať ich odstraňovania. Ak na odvrátenie škody je 

neodkladný zákrok, je zamestnanec povinný zakročiť. sa zúčastňovať ich 

odstraňovania. Ak na odvrátenie škody je neodkladný zákrok, je pracovník povinný 

zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti, alebo ak by 

tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, deti alebo ostatných zamestnancov 

 Bbezodkladne oznamovať zmeny v osobných pomeroch a iné údaje, ktoré majú 

význam pre nemocenské poistenie, daň zo mzdy, materský príspevok a pod. 

 Bezodkladne oznamovať, pokiaľ možno vopred a preukazovať nadriadenému 

zamestnancovi dôvody neprítomnosti v práci, svojvoľne si meniť zmenu nie je 

dovolené, v čase neprítomnosti riaditeľa jeho zástupcovi 

 

Ďalšie pracovné činnosti:  

 vykonávať kompletné upratovanie a zodpovedať za čistotu a poriadok podľa 

pridelených priestorov, ktoré musia denne spĺňať hygienické a bezpečnostné 

požiadavky, 

 vykonávať na základe  pokynu vedúceho zamestnanca a osobitných predpisov – 

podľa školského poriadku materskej školy, zvýšený dozor nad deťmi aj mimo školy 

na výletoch a exkurziách, na vychádzke s vyšším počtom detí, alebo činnostiach, 

ktoré vyžadujú zvýšený dozor, pod vedením učiteľa dbať na bezpečnosť detí, 

 pomáhať pri obliekaní a sebaobsluhe mladších detí ako tri roky v triede 

s celodennou výchovou a vzdelávaním, vykonávať dozor dieťaťa na izolačke, ak 

dieťa počas dňa v materskej škole ochorie, pri účasti detí na športových výcvikoch, 

súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných akciách organizovaných materskou 

školou, 

 vykonávať bežné a veľké upratovanie ako aj dezinfekciu, podľa osobitného rozpisu 

povinností na plochách určených, 

 vykonávať práce spojené s praním, sušením, žehlením, mangľovaním a práce 

spojené s drobnou údržbou bielizne a pracovných odevov, 

 udržiavať v poriadku pracovné pomôcky a nástroje, hospodárne využívať čistiace 

prostriedky, 

 udržiavať v čistote okolie MŠ a areál záhrady (zametanie, odpratávanie snehu, 

polievanie pieskoviska), 

 spolupracovať s riaditeľkou, ŠJ, rodičmi a s pedagogickými pracovníkmi v záujme 

bezpečnosti a ochrany zdravia detí, 

 pomáhať pri činnostiach a organizácii a spolupracovať s pedagogickými 

pracovníkmi, pomáhať pri činnostiach a organizácii rôznych aktivít, 

 v záujme ochrany školského majetku, sprevádzať pracovníkov a remeselníkov po 

budove, uzamykať priestory vchodu a zabraňovať pohybu cudzích osôb v MŠ, 
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 zúčastňovať sa na poradách zvolávaných riaditeľkou a to aj v mimopracovnom 

čase, 

 vykonávať a plniť ďalšie úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného 

zamestnanca, dodržiavať vnútroorganizačné predpisy a normy, ktoré riaditeľka, 

prípadne nadriadený orgán v čase od podpísania pracovnej náplne vydá, 

 zametanie školského dvora, polievanie pieskovísk (v sezóne ),   

 zametanie okolo areálu materskej školy,    

 odpratávanie snehu (podľa snehových podmienok).                         

Denné upratovanie: 

 utiera prach vlhkou handrou, vetr8á triedy – vysáva koberce   - vynáša smeti – 

zametá chodníky,  

 pomáha pri obsluhe detí – obliekanie, umývanie... 

 čistí pieskoviská a školský dvor pred príchodom detí na pobyt vonku, 

 skladá a rozkladá ležadlá. 

Týždenné upratovanie: 

 zametanie a vlhké vytretie detských šatníkov, 

 výmena uterákov, obrusov, 

 umývanie stoličiek, dverí, obkladačiek, WC a všetkých nekobercových podláh – 

s pridaním dezinfekcie. 

Mesačné práce: 

 prevliekanie posteľnej bielizne, 

 kosenie trávnikov, údržba školskej záhrady, 

 ometanie pavučín, leštenie nábytku. 

Veľké upratovanie: 

 august, december, apríl:  

 umývanie okien, vyčistenie radiátorov, umývanie lustrov, 

 vysávanie ležadiel detí  (august – tepovanie), 

 tepovanie kobercov, 

 dôkladné vyčistenie všetkých kabinetov a vedľajších priestorov (sklady, kotolne, 

dielne...) 

 dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).  
Organizačne podriadená: zástupkyni na EP. 
 

5.3.2.2. Údržbár – nepedagogický prevádzkový zamestnanec 

 Zabezpečovanie prevádzky  

 Vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení  

 Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupráca pri 

odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov 

 Asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie funkčnosti a 

bezpečnosti týchto zariadení  
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 Opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, drobné 

elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok, sanita, kľučky, zámky, batérie, 

zásuvky, vypínače, žiarovky, žiarivky, poistky, rozvádzače atď.)  

 Ovládanie technických parametrov a špecifikácie používaných prístrojov a 

zariadení  

 Dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)  

 Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie 

kompetentným osobám  

 Optimalizovanie chodu výroby, navrhovanie výmeny a inovácie jednotlivých 

používaných prístrojov a zariadení 

 Spolupráca s externými dodávateľmi a komunikácia so zmluvnými servismi 

 Vykonávanie drobných stavebných úprav 

 Opravu uvoľnených dlaždíc, upevnenie prahu 

 Upevnenie podlahových líšt 

 Upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, výlevky záchodovej nádrže, 

zrkadla, konzol, vešiakov 

 Opravu, výmenu výtokového ventilu – kohútika, opravu batérie, výmenu tesnenia, 

opravu sprchy pevnej alebo hadicovej, opravu, výmenu ochranných rámov na 

drezoch a výlevkách 

 Upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, výlevky záchodovej nádrže, 

zrkadla, konzol, vešiakov 

 Opravu, výmenu výtokového ventilu – kohútika, opravu batérie, výmenu tesnenia 

 Opravu sprchy pevnej alebo hadicovej 

 Opravu, výmenu ochranných rámov na drezoch a výlevkách 

 Vykonáva a plní ďalšie úlohy vyplývajúce s dohodnutým druhom práce podľa 

pokynov školníčky, zástupkyne riaditeľky, riaditeľky MŠ 

 Stará sa o údržbu v určených  budovách MŠ 

 V spolupráci s upratovačkami a školníčkami zabezpečuje kosenie trávnikov 

v školskej záhrade 

 Opravuje poruchy bežného charakteru - podľa požiadaviek školníčok, prípadne 

záznamov v zošite závad 

 V prípade použitia školského osobného auta, dodržiava pravidlá cestnej premávky, 

neriadi pod vplyvom alkoholu ani iných omamných látok 

 

Výmena krytu záchodovej misy: 

 vyčistenie a vyregulovanie záchodovej nádrže, 

 vyčistenie sifónov, 

 vyčistenie podlahových a strešných vpustí, 

 udržovanie a čistenie vodovodnej šachty. 
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 Elektrické zariadenie: 

 výmenu žiaroviek, štartéra, žiarivky, 

 výmenu vypínačov a zásuviek (ak spĺňa podmienky odbornej spôsobnosti), 

  výmenu poistiek, 

  výmenu ochranného skla na osvetľovacom telese. 

Plynoinštalácie: 

 vyčistenie roštov na plynovom vedení, 

 optická kontrola hlavného uzáveru plynu. 

Kovanie a zámky: 

 opravu, výmenu kľučiek na dverách a oknách, 

 opravu, výmenu štítkov, zámkov, vložiek do zámkov a kľúčov na dverách, 

 opravu, výmenu zámkov a kovania na nábytku. 

Stolárske práce: 

 jednoduchú opravu školského nábytku, 

  upevňovanie vešiakov, garníž a ostatných drobných predmetov. 

Podlahy: 

 opravu uvoľnených dlaždíc, upevnenie prahu, 

  upevnenie podlahových líšt. 

Zasklievanie: 

 výmenu tabuľového skla okien prístupných z hľadiska bezpečnosti práce. 

Maliarske práce: 

 sadrovanie dier po klincoch, 

 sadrovanie odrazených rohov stien, 

 drobné maliarske a natieračské práce, 

 stará sa o signalizačné zariadenie, požiarne hydranty a hasiace prístroje, 

 udržuje v dobrom stave a v poriadku údržbársku dielňu a skladovacie priestory 

zabezpečuje plnenie požiarnych a bezpečnostných noriem tak, aby nebola ohrozená 

bezpečnosť osôb, školských budov alebo zariadenia školy. 

Organizačne podriadený: riaditeľovi materskej školy. 

 

5.3.2.3. Školník – nepedagogický prevádzkový zamestnanec 
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 Vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských 

priestorov 

 Udržiavanie čistoty a poriadku v areály školy 

 Objednávanie a preberanie prác u špecializovaných spoločností 

 Obsluhovanie plynovej kotolne 

 Organizovaním práce upratovačiek, za ich činnosť zodpovedá vedúcemu 

zamestnancovi hospodársko-správneho úseku 

 Usmerňovaním a kontrolou prác zadaných externými dodávateľskými a servisnými 

organizáciami, kontroluje správnosť a kvalitu vykonaných prác a množstvo 

dodaného materiálu 

 Zodpovedá za bezpečnosť prevádzkových prác a dohliada, aby upratovačky 

používali predpísané ochranné odevy a pomôcky 

 Týždenné odpisy spotreby energií, zabezpečuje nákupy podľa potreby MŠ, 

v spolupráci s údržbárom zabezpečuje opravy na zariadeniach MŠ. Hlási závažné 

poruchy zástupkyni riaditeľky MŠ. 

Starostlivosť o školskú budovu a jej zariadenie: 

 zodpovedá, aby školská budova bola v určený čas otvorená a uzamknutá, miestnosti 

upratané, vyvetrané, vykúrené, obsluhuje bezpečnostný systém, 

 zamyká školské budovy, pred uzavretím budov sa presvedčí, že je v nich zhasnuté, 

sú vypnuté všetky elektrospotrebiče, uzavreté prívody vody a plynu, uzavreté 

všetky okná a miestnosti a keď sa presvedčí, že v budovách sa nezdržuje žiadna 

osoba, 

 dbá, aby boli v poriadku všetky kľúče, zámky a vykonáva všetky opravy a údržbu 

vnútorného zariadenia školy, 

 štátne zástavy, udržuje ich vždy čisté a vhodne uložené, 

 pomáha zabezpečovať výzdobu školy, 

 vydáva upratovačkám čistiace prostriedky a potreby, 

 udržuje v dobrom stave a v poriadku údržbársku dielňu a skladovacie priestory, 

zabezpečuje plnenie požiarnych a bezpečnostných noriem tak, aby nebola ohrozená 

bezpečnosť osôb, školských budov alebo zariadenia školy, 

 dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).  

Organizačne podriadený: vedúcemu pedagogickému zamestnancovi /zástupkyni/ 

 

5.3.2.4. Kurič – nepedagogický prevádzkový zamestnanec 

 

 Dodržiava Zákonník práce, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok a všetky 

legislatívne normy s ktorými bol oboznámený nadriadenými   

 Dodržiava Prevádzkový poriadok kotolne a s ním súvisiace predpisy., bezpečnosť 

pri činnosti kuriča 

 Obsluha a údržba zariadení ústredného vykurovania v obsluhovanom objekte 
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 Čistenie a premazávanie systému ústredného kúrenia 

 Prísne rešpektovanie pracovných postupov, vykonávanie činností na základe 

technickej dokumentácie 

 Monitorovanie technického stavu zariadení ústredného vykurovacieho systému 

 Optimalizovanie nastavenia kúrenia 

 Zabezpečovanie predbežných a preventívnych kontrol porúch a mechanických 

porúch na zariadeniach 

 Vykonávanie bežných manuálnych prác súvisiacich s obsluhou kotolne 

 Efektívne využíva pracovný čas a pridelené pracovné nástroje 

 Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone práce aj po 

skončení pracovného pomeru 

Organizačne podriadený: riaditeľovi materskej školy 

 

5.3.3. Rozsah pôsobnosti školskej jedálne 

5.3.3.1. Vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania – vedúca školskej jedálne 

 

 Pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s 

právnymi predpismi 

 Byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 

odchádzať z neho až po skončení pracovného času 

 Dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním 

vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený 

 V období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim 

lekárom 

 Hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho 

majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s 

oprávnenými záujmami zamestnávateľa 

 Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce 

vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným 

osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti 

zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec 

 Vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy osobne, v určenom pracovnom čase, 

dodržiavať pracovnú disciplínu 

 Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, zručností a schopností, 

plniť kvalitne, hospodárne a včas pracovné úlohy a pokyny nadriadených v súlade 

s právnymi predpismi 

Udržiavať poriadok na svojom pracovisku a oznamovať bezprostredne 

nadriadenému zamestnancovi nedostatky, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu 

a podľa možností sa zúčastňovať ich odstraňovania. Ak na odvrátenie škody je 

neodkladný zákrok, je zamestnanec povinný zakročiť. sa zúčastňovať ich 
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odstraňovania. Ak na odvrátenie škody je neodkladný zákrok, je pracovník povinný 

zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti, alebo ak by 

tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, deti alebo ostatných zamestnancov 

Bezodkladne oznamovať zmeny v osobných údajoch a iné údaje, ktoré majú 

význam pre nemocenské a zdravotné poistenie, materský príspevok a pod., náhradu 

pri DPN 

Bezodkladne oznamovať, pokiaľ možno vopred a preukazovať nadriadenému 

zamestnancovi dôvody neprítomnosti v práci  

 

Ďalšie pracovné činnosti:  

 koordinovať a organizovať prácu zamestnancov školskej jedálne, 

 zodpovednosť za hospodárenie a efektívne spravovanie zvereného majetku a  

finančných prostriedkov určených na prevádzkové náklady školskej jedálne,  

 spravovať rodičovské finančné prostriedky určené na úhradu nákladov na 

stravovanie detí, 

 zabezpečovať samostatnú ekonomiku hospodárenia, zúčtovanie a vedenie 

prvotných účtovných dokladov, ako aj bežnú evidenciu zariadenia rozpočtovania 

a financovania na úseku školského stravovania, hospodáriť s finančnými 

prostriedkami na potravinovom účte,  

 evidovať dodávateľské faktúry, 

 mesačne predkladať sumarizačný účtovný predpis za hospodárenie na 

potravinovom účte, sledovať jeho hospodárenie a zúčtovanie na potravinovom účte 

v peňažnom ústave, vyhotovovať príkazy na úhradu faktúr v peňažnom ústave,  

 príspevok zamestnancov na režijné náklady školského stravovania odvádzať na 

účet zriaďovateľa, 

 sledovať a zodpovedať čerpanie finančného limitu na nákup potravín, 

 zabezpečovať obsadenie voľných pracovných miest v školskej jedálni, dbať na 

kvalifikačné predpoklady uchádzačov, 

 zabezpečovať zastupovanie chýbajúcej zamestnankyne v kuchyni, zodpovedá za 

úpravu pracovnej doby pre plynulý chod prevádzky školskej jedálne, 

 zabezpečovať školenie HACCP, novoprijatým zamestnancom školskej jedálne 

informovať o chode prevádzky školskej jedálne, 

 viesť a spracovať podľa platných predpisov zriaďovateľa evidenciu majetku, 

finančných prostriedkov, celoročnú a mimoriadnu inventarizáciu majetku za 

jednotlivé školské jedálne,  

 v prípade získania sponzorských finančných prostriedkov zabezpečovať ich 

čerpanie v zmysle darovacej zmluvy, 

 kontrolovať  dokumentáciu správnej výrobnej praxe a sanitačného programu, 

 dohliadať na zabezpečení vykonávania dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, viesť 

záznamy o odvoze odpadov, o vykonaných opravách, revíziách výťahu na tovar 

mesačne účtovať a inkasovať bezhotovostným stykom poplatky, nedoplatky 

a preplatky za stravovanie v školskej jedálni od stravníkov, 
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 hmotne plne zodpovedať za hospodárenie so zinkasovanými finančnými 

prostriedkami od stravníkov a plne zodpovedať za vzniknuté finančné rozdiely, 

 spolupracovať so stravovacou komisiou na skvalitňovaní školského stravovania, 

 zabezpečovať rozsiahle dodávateľsko-odberateľské vzťahy pri nákupe potravín, 

 objednávať a zaobstarávať potraviny zodpovedajúcej kvality v zmysle správnej 

výrobnej praxe, využívať priame dodávky a dodávky od prvovýrobcov, 

 pri nákupe ako aj skladovaní potravín sledovať dobu najskoršej spotreby, 

 uskladnenie potravín a zabezpečovať v zmysle správnej výrobnej praxe, 

 hmotne plne zodpovedať za sklad potravín, 

 mesačne robiť fyzickú inventúru v sklade potravín a v skladových zásobách 

čistiacich prostriedkov, 

 zostavovať jedálny lístok a zabezpečovať výrobu jedál podľa neho, pri jeho 

zostavovaní dodržiavať vyhlášku č. 330/2009 Z. z. (prílohu č. 1 Zásady na  

zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania), 

 na jedálnom lístku uvádzať váhu jednej porcie hotového výrobku podľa vekovej 

skupiny detí,  

 sledovať nutričnú hodnotu podávaných jedál a plniť odporúčané výživové dávky, 

robiť prepočet nutričnej podávanej stravy, 

 pri výrobe jedál sa riadiť materiálovými spotrebnými normami pre školské 

stravovanie a dodržiava zákon o potravinách, riadiť sa metodickou príručkou Plánu 

správnej výrobnej praxe (HACCP – analýza nebezpečenstva a kritika kontroly 

potravín), 

 zabezpečovať kontrolu v zmysle Správnej výrobnej praxe, o výsledku kontroly 

viesť písomný záznam, navrhovať a určovať nápravné opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov, 

 denne sledovať výťažnosť podávaného jedla, náhodne kontrolovať váhu porcií pri 

výdaji jedál stravníkom, o výsledku kontroly viesť písomný záznam, navrhovať a 

určovať nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 

 mesačne vyhotovovať podklady ku mzdám zamestnancov školskej jedálne, ktoré odovzdá 

v stanovenom termíne zamestnávateľovi,  

 participovať pri tvorbe  prevádzkového, pracovného a organizačného  poriadku 

materskej školy, 

 sledovať nové trendy v zdravej výžive, propagovať pre zákonných zástupcov detí 

zásady zdravej výživy, zúčastňuje sa vzdelávania pre vedúcich zamestnancov 

školskej jedálne,  

 archivovať agendu stravovania, 

 zodpovedať za plnenie úloh uloženými internými predpismi, príkazmi a plniť úlohy 

a opatrenia uložené nadriadenými vedúcimi zamestnancami a kontrolnými 

orgánmi, 

 je predsedom stravovacej komisie, 

 dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).  

Organizačne podriadená: riaditeľovi materskej školy. 
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5.3.3.2. Kuchárka /hlavná/ – nepedagogický prevádzkový zamestnanec 

 

 Pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s 

právnymi predpismi 

 Byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 

odchádzať z neho až po skončení pracovného času 

 Dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním 

vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený 

 V období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim 

lekárom 

 Hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho 

majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s 

oprávnenými záujmami zamestnávateľa 

 Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce 

vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným 

osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti 

zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec 

 Vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy osobne, v určenom pracovnom čase, 

dodržiavať pracovnú disciplínu 

 Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, zručností a schopností 

 Plniť kvalitne, hospodárne a včas pracovné úlohy a pokyny nadriadených v súlade 

s právnymi predpismi 

 Udržiavať poriadok na svojom pracovisku a oznamovať bezprostredne 

nadriadenému zamestnancovi nedostatky, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu 

a podľa možností sa zúčastňovať ich odstraňovania. Ak na odvrátenie škody je 

neodkladný zákrok, je zamestnanec povinný zakročiť. sa zúčastňovať ich 

odstraňovania. Ak na odvrátenie škody je neodkladný zákrok, je pracovník povinný 

zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti, alebo ak by 

tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, deti alebo ostatných zamestnancov 

 Bezodkladne oznamovať zmeny v osobných pomeroch a iné údaje, ktoré majú 

význam pre nemocenské poistenie, daň zo mzdy, materský príspevok a pod. 

 Bezodkladne oznamovať, pokiaľ možno vopred a preukazovať nadriadenému 

zamestnancovi dôvody neprítomnosti v práci, svojvoľne si meniť zmenu nie je 

dovolené, v čase neprítomnosti riaditeľa jeho zástupcovi 

 

Ďalšie pracovné činnosti:  

 vykonávať náročné odborné práce pri výrobe jedál so zložitou technologickou 

úpravou, 

 zodpovedať za bezchybný a bezpečný chod prevádzky školskej kuchyne, 
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 musí zabezpečiť prevádzku zvereného úseku zariadenia školského stravovania (ďalej len 

„ZŠS“), 

 podľa počtu detí denne normovať podľa platných noriem a viesť príslušnú evidenciu, 

 v stravnom liste denne označí zmeny a dôvod v rozdieloch medzi normovaným množstvom 

surovín a vydanými surovinami, 

 pri výrobe, príprave a podávaní pokrmov musí zabezpečiť ich zdravotnú neškodnosť, 

zachovanie ich výživovej a zmyslovej hodnoty a vylúčiť vplyvy z nesprávneho 

technologického postupu prípravy stravy, t. j. musí postupovať podľa zásad správnej 

výrobnej praxe HACCP, 

 hotové pokrmy nesmie chytať priamo rukami, musí používať vhodné náradie, prípadne 

ochranné rukavice, 

 zodpovedať za výdaj jedál, ich správne dávkovanie podľa vekových skupín stravníkov, 

kontroluje počet normovaných jedál, 

 zabezpečovať podávanie jedál na zdravotne nezávadnom stolovom inventári, dbať na 

estetickú úpravu na tanieri. Výdaj jedál zabezpečovať tak, aby bolo dostatočne teplé 

a neznižovala sa jeho kvalita a zdravotná neškodnosť, 

 niesť hmotnú zodpovednosť za sklad, jeho správne využitie, zabezpečovať sústavnú 

kontrolu pri preberaní potravín, sledovať záručné doby, musí kontrolovať podmienky 

dodržiavania zdravotnej neškodnosti uskladňovaných surovín, polovýrobkov 

a polotovarov, sledovať a evidovať vzdušnú vlhkosť a teplotu v skladových priestoroch 

a chladničkách, 

 musí zabezpečiť a kontrolovať čistotu zariadenia a súvisiacich prevádzkových priestorov 

a ZŠS, 

 pred výdajom stravy musí zabezpečiť odber vzoriek hotových pokrmov, ich uchovanie 

a vedie o nich dokumentáciu, 

 na pokyn vedúcej školskej jedálne objednať vedúcou odsúhlasené potraviny, 
organizovať prácu jednotlivých pracovníkov školskej jedálne podľa ich pracovného 

zaradenia, kontrolovať kvalitu ich práce, dodržiavanie pracovnej disciplíny a v prípade 

porušenia príkazu v spolupráci s vedúcou vyvodzovať dôsledky, 

 spolupracovať s vedúcou školskej jedálne, v prípade neprítomnosti ju zastupovať, 

 musí zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov ZŠS nevstupovali 

neoprávnené osoby, 

 zabezpečovať preškolenie nových pracovníkov k práci so strojovým vybavením, ktoré sa 

v prevádzke ZŠS nachádza, 

 na pracovisko musí vstupovať len v čistom pracovnom odeve, pred začatím práce si musí 

dôkladne umyť ruky a dbať na zásady osobnej hygieny, 

 v pracovných odevoch nesmie opúšťať pracovisko, 

 pri príprave a výdaji pokrmov a nápojov si musí úplne zakryť hlavu vhodnou a účelnou 

pokrývkou, 

 v priestoroch kuchyne nesmie vykonávať toaletné úpravy zovňajšku, 

 pred začatím práce musí odložiť z rúk všetky šperky, hodinky a iné ozdobné predmety, 

 nesmie mať nalakované nechty, 

 v pracovnom odeve môže byť len čistá vreckovka (jednorazové hygienické vreckovky), 

 na výzvu vedúceho pracovníka je povinná ukázať obsah tašky, na všetky suroviny 

nachádzajúce sa v taške musí predložiť doklad o kúpe, 



Materská škola,  

Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 

 
 
 

 

 

Vnútorný predpis č. 001/2017  35 

 
 

 musí sa zúčastňovať vzdelávacích podujatí a vedomosti si dopĺňať samoštúdiom odbornej 

literatúry a právnych predpisov, 

 v prípade neprítomnosti vedúcej školskej jedálne na pracovisku ju zastupuje, 

 v prípade nutnosti plniť príkazy nadriadených aj nad rámec svojho popisu činností, hlavne 

v oblasti zastupovania na iných zariadeniach ZŠS, 

 zodpovedať za dodržiavanie hygienických noriem, HACCP a predpisov PO a BOZP, 

 dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).  
Organizačne podriadená: vedúcej školskej jedálne.  

 

5.3.3.3.Kuchárka /pomocná sila/ nepedagogický prevádzkový zamestnanec 

 

 Pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s 

právnymi predpismi 

 Byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 

odchádzať z neho až po skončení pracovného času 

 Dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním 

vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený 

 V období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim 

lekárom 

 Hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho 

majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s 

oprávnenými záujmami zamestnávateľa 

 Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce 

vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným 

osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti 

zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec 

 Vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy osobne, v určenom pracovnom čase, 

dodržiavať pracovnú disciplínu 

 Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, zručností a schopností 

 Plniť kvalitne, hospodárne a včas pracovné úlohy a pokyny nadriadených v súlade 

s právnymi predpismi 

 Udržiavať poriadok na svojom pracovisku a oznamovať bezprostredne 

nadriadenému zamestnancovi nedostatky, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu 

a podľa možností sa zúčastňovať ich odstraňovania. Ak na odvrátenie škody je 

neodkladný zákrok, je zamestnanec povinný zakročiť. sa zúčastňovať ich 

odstraňovania. Ak na odvrátenie škody je neodkladný zákrok, je pracovník povinný 

zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti, alebo ak by 

tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, deti alebo ostatných zamestnancov 

 Bezodkladne oznamovať zmeny v osobných pomeroch a iné údaje, ktoré majú 

význam pre nemocenské poistenie, daň zo mzdy, materský príspevok a pod. 
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 Bezodkladne oznamovať, pokiaľ možno vopred a preukazovať nadriadenému 

zamestnancovi dôvody neprítomnosti v práci, svojvoľne si meniť zmenu nie je 

dovolené, v čase neprítomnosti riaditeľa jeho zástupcovi 

 

Ďalšie pracovné činnosti:  

 vykonávať náročné odborné práce pri príprave doplnkových jedál s technologickou 

prípravou podľa pokynov hlavnej kuchárky, 

 musí zabezpečiť prevádzku zvereného úseku prevádzky ZŠS (napr. sklad zeleniny 

a technologické zariadenie v ňom), 

 zodpovedať za bezchybný a bezpečný chod prevádzky hlavnej kuchárke, 

 môže vykonávať všetky pomocné práce – čistenie zeleniny, zemiakov a pod., 

 dbať o čistotu kuchyne a k nej patriacich priestorov ZŠS, 

 môže umývať kuchynský riad a zariadenie, zodpovedá za čistotu bieleho 

kuchynského riadu, 

 obsluhovať jednoúčelové a viacúčelové kuchynské stroje na výrobu pokrmov 

a zabezpečuje ich čistotu ZŠS, 

 môže vymieňať obrusy v jedálni, odnáša a prináša bielizeň a obrusy z práčovne, 

čistiarne, 

 ak hlavná kuchárka určí, odkladať vzorky jedál, zodpovedať za ich správne 

uloženie a evidenciu, 

 musí zabezpečiť, aby do prevádzkových a skladových priestorov ZŠS nevstupovali 

neoprávnené osoby, 

 zodpovedať hlavnej kuchárke za výdaj jedál, ich správne dávkovanie podľa 

vekových skupín stravníkov a kontrolovať počet normovaných jedál, 

 zabezpečovať podávanie jedál na čistom, zdravotne neškodnom stolovom inventári, 

dbať na estetickú úpravu jedál na tanieroch. Výdaj jedál zabezpečovať tak, aby 

bolo dostatočne teplé a neznižovala sa jeho biologická hodnota, 

 na pracovisko môže vstupovať len v čistom pracovnom odeve, pred začatím práce 

si  musí dôkladne umyť ruky a dbať na zásady osobnej hygieny, čistotu pracovného 

prostredia a inventáru, 

 v pracovných odevoch nesmie opúšťať pracovisko, 

 pri príprave a výdaji pokrmov a nápojov si musí úplne zakryť vlasy vhodnou 

a účelnou pokrývkou, 

 hotové pokrmy nesmie chytať priamo rukami, musí používať vhodné náradie, 

náčinie prípadne ochranné rukavice, 

 v priestoroch kuchyne a v pomocných priestoroch nesmie vykonávať toaletné 

úpravy zovňajšku, 

 pred začatím práce musí odložiť z rúk všetky šperky, hodinky a ozdobné predmety, 

v pracovnom odeve môže byť len čistá vreckovka (jednorazové hygienické vreckovky), 

 musí ovládať a denne dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe na prípravu 

pokrmov a nápojov, 

 musí s potravinami zaobchádzať tak, aby sa neporušila ich zdravotná neškodnosť 

a kvalita, 
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 počas neprítomnosti hlavnej kuchárky plniť všetky povinnosti vyplývajúce 

z pracovnej  náplne hlavnej kuchárky, 

 musí sa zúčastňovať vzdelávacích podujatí a vedomosti si musí dopĺňať 

samoštúdiom odbornej literatúry a právnych predpisov, 

 v prípade nutnosti plní príkazy nadriadených nad rámec svojho popisu práce, musí 

zastupovať na iných zariadeniach ZŠS, 

 na výzvu vedúceho pracovníka je povinná ukázať obsah tašky; na všetky suroviny 

musí mať doklad o kúpe, 

 zodpovedať za dodržiavanie hygienických noriem, HACCP a predpisov BOZP 

a PO, 

 dodržiava Zákonník práce, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok a všetky 

legislatívne normy s ktorými bol oboznámený nadriadenými ( hlavná kuchárka, 

vedúca ŠJ, riaditeľka MŠ), 

 efektívne využíva pracovný čas a pridelené pracovné nástroje, 

 zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone práce aj po 

skončení pracovného pomeru, 

 v kontakte s deťmi je milý, láskavý a dbá, aby jeho správanie bolo v súlade 

s vytváraním dobrej klímy školy, nezasahuje do VVČ učiteliek, 

 vykonáva a plní ďalšie úlohy vyplývajúce s dohodnutým druhom práce podľa 

pokynov hlavnej kuchárky, vedúcej ŠJ, riaditeľky MŠ, 

 čistenie zeleniny, príprava zeleninových šalátov, príprava nápojov k pokrmom a ich 

rozdelenie,  

 nákup potravín a ich donáška, výdaj stravy v pridelenej triede, umývanie riadu, 

 denné umývanie podlahy v kuchyni a priľahlých priestoroch, 

 podľa potreby umývanie okien a ostatných zariadení kuchyne, 

 zodpovednosť za čistotu a hygienu kuchyniek, rozdeľovní stravy ( mimo podlahy- 

tú umýva upratovačka), 

 dezinfekcia kuchyne a rozdeľovní stravy podľa pokynov vedúcej ŠJ – vždy 

v piatok, 

 hospodárne využíva pridelené čistiace prostriedky, 

 dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).  

Organizačne podriadená: vedúcej školskej jedálne. 

 

 

5.3.3.4. Kuchárka – nepedagogický prevádzkový zamestnanec 

 

 Pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s 

právnymi predpismi 

 Byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a 

odchádzať z neho až po skončení pracovného času 
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 Dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním 

vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený 

 V období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim 

lekárom 

 Hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho 

majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s 

oprávnenými záujmami zamestnávateľa 

 Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce 

vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným 

osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti 

zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec 

 Vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy osobne, v určenom pracovnom čase, 

dodržiavať pracovnú disciplínu 

 Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, zručností a schopností 

 Plniť kvalitne, hospodárne a včas pracovné úlohy a pokyny nadriadených v súlade 

s právnymi predpismi 

 Udržiavať poriadok na svojom pracovisku a oznamovať bezprostredne 

nadriadenému zamestnancovi nedostatky, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu 

a podľa možností sa zúčastňovať ich odstraňovania. Ak na odvrátenie škody je 

neodkladný zákrok, je zamestnanec povinný zakročiť. sa zúčastňovať ich 

odstraňovania. Ak na odvrátenie škody je neodkladný zákrok, je pracovník povinný 

zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti, alebo ak by 

tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, deti alebo ostatných zamestnancov 

 Bezodkladne oznamovať zmeny v osobných pomeroch a iné údaje, ktoré majú 

význam pre nemocenské poistenie, daň zo mzdy, materský príspevok a pod. 

 Bezodkladne oznamovať, pokiaľ možno vopred a preukazovať nadriadenému 

zamestnancovi dôvody neprítomnosti v práci, svojvoľne si meniť zmenu nie je 

dovolené, v čase neprítomnosti riaditeľa jeho zástupcovi 

 

Ďalšie pracovné činnosti:  

 vykonávať náročné odborné práce pri príprave doplnkových jedál s technologickou 

prípravou podľa pokynov hlavnej kuchárky, 

 musí zabezpečiť prevádzku zvereného úseku prevádzky ZŠS (napr. sklad zeleniny 

a technologické zariadenie v ňom), 

 zodpovedať za bezchybný a bezpečný chod prevádzky hlavnej kuchárke, 

 môže vykonávať všetky pomocné práce – čistenie zeleniny, zemiakov a pod., 

 dbať o čistotu kuchyne a k nej patriacich priestorov ZŠS, 

 môže umývať kuchynský riad a zariadenie, zodpovedá za čistotu bieleho 

kuchynského riadu, 

 obsluhovať jednoúčelové a viacúčelové kuchynské stroje na výrobu pokrmov 

a zabezpečuje ich čistotu ZŠS, 
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 môže vymieňať obrusy v jedálni, odnáša a prináša bielizeň a obrusy z práčovne, 

čistiarne, 

 ak hlavná kuchárka určí, odkladať vzorky jedál, zodpovedať za ich správne 

uloženie a evidenciu, 

 musí zabezpečiť, aby do prevádzkových a skladových priestorov ZŠS nevstupovali 

neoprávnené osoby, 

 zodpovedať hlavnej kuchárke za výdaj jedál, ich správne dávkovanie podľa 

vekových skupín stravníkov a kontrolovať počet normovaných jedál, 

 zabezpečovať podávanie jedál na čistom, zdravotne neškodnom stolovom inventári, 

dbať na estetickú úpravu jedál na tanieroch. Výdaj jedál zabezpečovať tak, aby 

bolo dostatočne teplé a neznižovala sa jeho biologická hodnota, 

 na pracovisko môže vstupovať len v čistom pracovnom odeve, pred začatím práce 

si  musí dôkladne umyť ruky a dbať na zásady osobnej hygieny, čistotu pracovného 

prostredia a inventáru, 

 v pracovných odevoch nesmie opúšťať pracovisko, 

 pri príprave a výdaji pokrmov a nápojov si musí úplne zakryť vlasy vhodnou 

a účelnou pokrývkou, 

 hotové pokrmy nesmie chytať priamo rukami, musí používať vhodné náradie, 

náčinie prípadne ochranné rukavice, 

 v priestoroch kuchyne a v pomocných priestoroch nesmie vykonávať toaletné 

úpravy zovňajšku, 

 pred začatím práce musí odložiť z rúk všetky šperky, hodinky a ozdobné predmety, 

v pracovnom odeve môže byť len čistá vreckovka (jednorázové hygienické vreckovky), 

 musí ovládať a denne dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe na prípravu 

pokrmov a nápojov, 

 musí s potravinami zaobchádzať tak, aby sa neporušila ich zdravotná neškodnosť 

a kvalita, 

 počas neprítomnosti hlavnej kuchárky plniť všetky povinnosti vyplývajúce 

z pracovnej  náplne hlavnej kuchárky, 

 musí sa zúčastňovať vzdelávacích podujatí a vedomosti si musí dopĺňať 

samoštúdiom odbornej literatúry a právnych predpisov, 

 v prípade nutnosti plní príkazy nadriadených nad rámec svojho popisu práce, musí 

zastupovať na iných zariadeniach ZŠS, 

 na výzvu vedúceho pracovníka je povinná ukázať obsah tašky; na všetky suroviny 

musí mať doklad o kúpe, 

 zodpovedať za dodržiavanie hygienických noriem, HACCP a predpisov BOZP 

a PO, 

 dodržiava Zákonník práce, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok a všetky 

legislatívne normy s ktorými bol oboznámený nadriadenými (hlavná kuchárka, 

vedúca ŠJ, riaditeľka MŠ), 

 efektívne využíva pracovný čas a pridelené pracovné nástroje, 

 zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone práce aj po 

skončení pracovného pomeru, 
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 v kontakte s deťmi je milý, láskavý a dbá, aby jeho správanie bolo v súlade 

s vytváraním dobrej klímy školy, nezasahuje do VVČ učiteliek, 

 vykonáva a plní ďalšie úlohy vyplývajúce s dohodnutým druhom práce podľa 

pokynov hlavnej kuchárky, vedúcej ŠJ, 

 čistenie zeleniny, príprava zeleninových šalátov, príprava nápojov k pokrmom a ich 

rozdelenie, 

 nákup potravín a ich donáška, výdaj stravy v pridelenej triede, umývanie riadu, 

 denné umývanie podlahy v kuchyni a priľahlých priestoroch, 

 podľa potreby umývanie okien a ostatných zariadení kuchyne, 

 zodpovednosť za čistotu a hygienu kuchyniek, rozdeľovní stravy ( mimo podlahy - 

tú umýva upratovačka), 

 dezinfekcia kuchyne a rozdeľovní stravy podľa pokynov vedúcej ŠJ – vždy 

v piatok, 

 hospodárne využíva pridelené čistiace prostriedky, 

 dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)  

Organizačne podriadená: vedúcej školskej jedálne. 

 

 

Na pracovnoprávne vzťahy administratívnych a správnych zamestnancov pri výkone 

pracovných činností vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, pracovný poriadok, 

vnútorné predpisy vrátane náplne práce. 

 

Stravovanie detí v MŠ zabezpečujú vedúce školskej jedálne, kuchárky v súlade so 

stravovacími a hygienickými normami a zdravou životosprávou. Dodržiavajú finančné 

pravidlá pri hospodárení s finančnými prostriedkami a vedú príslušnú dokumentáciu. 

 

Administratívne činnosti v rámci školy zabezpečujú ekonómka, administratívna 

pracovníčka a mzdová účtovníčka v súlade právnych a osobitných predpisov. Zamestnanci 

dodržiavajú rozpočtové pravidlá pri hospodárení s finančnými prostriedkami a vedú 

príslušnú dokumentáciu. 

 

Prevádzkové činnosti zabezpečujú v čase prevádzky školy školníčky, upratovačky, údržbár 

v súlade trvalého udržania bezpečného, technicky a hygienicky bezchybného a funkčného 

materiálno-technického prostredia. 

Inventarizácia, vyraďovanie, likvidácia, škodové udalosti hnuteľného a nehnuteľného 

majetku sa realizujú spravidla raz ročne. Na ich vykonanie a zriaďujú komisie, ktoré 

postupujú v zmysle právnych predpisov a vedú príslušnú dokumentáciu. 
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6. Komisie 

 

6.1. Inventarizačná komisia  

Riadi sa predpismi o vykonávaní inventarizácie a o správe štátneho majetku. Predkladá 

riaditeľovi školy písomný návrh na jej vysporiadanie. Navrhuje likvidáciu nepoužitého 

majetku. Počet členov komisie určuje rozsah inventarizácie. Funkciou predsedu komisie 

poverí riaditeľ písomne. Poverený predseda predloží riaditeľovi zoznam členov komisie. 

Komisia preberá majetok školy – inventár, pridelený do osobného užívania, od 

odchádzajúceho zamestnanca školy v prípade, ak tento majetok bude spravovať nový 

zamestnanec školy. Pri každom novom zamestnancovi predseda komisie je účastný pri 

preberaní a podpisuje zápisnicu o preberaní majetku. Komisia sa schádza podľa potreby 

a zvoláva ju predseda komisie. 

Organizácia činnosti komisie:  

 komisia zasadá podľa potreby /minimálne 2x ročne/, 

 zo zasadnutí sa vyhotoví zápisnica, uložená je u predsedu komisie. 

Členovia komisie: 

 všetky zástupkyne riaditeľa materskej školy,   pedagogickí zamestnanci, ekonómka. 

 

6.2. Vyraďovacia komisia 

Vyraďuje v súlade so zákonom o správe majetku majetok, ktorý je metodicky zastaraný, 

opotrebovaný, mechanicky poškodený, nefunkčný, neopraviteľný. Takýto majetok 

vyraďuje na základe realizácie inventarizácie. Počet členov komisie sa určuje podľa 

rozsahu vyraďovania. Funkciou predsedu komisie písomne poveruje riaditeľ školy. 

Poverený predseda predloží riaditeľovi školy písomný záznam o vyraďovaní. 

Organizácia činnosti komisie:  

 komisia zasadá podľa potreby /minimálne 2x ročne/, 

 zo zasadnutí sa vyhotoví zápisnica, uložená je u predsedu komisie. 

 

Členovia komisie: 

 všetky zástupkyne riaditeľa materskej školy,   pedagogickí zamestnanci, ekonómka. 
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 6.3. Likvidačná komisia  

Uskutočňuje likvidáciu majetku. Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu 
vykonávanej likvidácie. Predsedu komisie poveruje riaditeľ písomne. Poverený predseda 

komisie predloží riaditeľovi školy písomný záznam o likvidácii. 

Organizácia činnosti komisie: 

 komisia zasadá podľa potreby /minimálne 2x ročne/, 

 zo zasadnutí sa vyhotoví zápisnica, uložená je u predsedu komisie. 

Členovia komisie: 

 všetky zástupkyne riaditeľa materskej školy, ekonómka,  pedagogickí zamestnanci. 

 

6.4. Škodová komisia  

Navrhuje riaditeľovi uplatňovanie nárokov,  postihov alebo riešení zamestnancov školy. 

Predseda komisie je poverený písomne riaditeľom. Komisia zasadá podľa potreby 

a o svojich návrhoch a záveroch predkladá  riaditeľovi písomnú správu. Vo svojej činnosti 

sa riadi zákonníkom práce a ďalšími príslušnými normami. Svoje návrhy konzultuje 

s právnikom a ekonómom. 

Organizácia činnosti komisie:  

 komisia zasadá podľa potreby /minimálne 2x ročne/, 

 zo zasadnutí sa vyhotoví zápisnica, uložená je u predsedu komisie. 

Členovia komisie: 

 všetky zástupkyne riaditeľa materskej školy, ekonómka,  pedagogickí zamestnanci. 

 

6.5. Stravovacia komisia  

 Riadi sa vyhláškou o školskom stravovaní a prevádzkovým poriadkom. 

Členovia komisie:  

 všetky zástupkyne riaditeľa materskej školy, vedúce školskej jedálne, hlavné 

kuchárky, zástupcovia rodičov, pedagogický zamestnanec.  

 

Kompetencie komisie:   

 pomáha vedúcej ŠJ pri riadení prevádzky podľa zásad správnej výživy, 

 prerokúva požiadavky a návrhy vedúcej školskej jedálne (ďalej aj „ŠJ“), 
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 kooperuje pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania a hygieny výdaja 

stravy, 

 monitoruje čas výdaja stravy a starostlivosť o deti počas stolovania, 

 prerokúva a navrhuje jedálne lístky. 

Organizácia činnosti komisie:  

 komisia zasadá podľa potreby /minimálne 2x ročne/, 

 zo zasadnutí sa vyhotoví zápisnica, ktorá je uložená u príslušnej vedúcej ŠJ. 

 

6.6. Výberová komisia pre zadávanie prác 

Jej funkciou je prerokúvať a navrhovať dodávateľov na rekonštrukčné práce,  opravárenské 

práce a na dodávateľské služby pre  materskú školu a aj vyberať dodávateľov na tieto 

práce. 

 
7. Poradné orgány 

 

7.1.  Porada  vedúcich pracovníkov: 

 je zložená z vedúcich zamestnancov školy, zástupcu odborovej organizácie a rady 

školy, zasadá podľa potreby, zvoláva ju riaditeľ školy, 

 rozhoduje o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy, zavedení 

a rušení nariadení, pokiaľ jej rozhodnutia nie sú podmienené pedagogickou radou 

a radou školy, 

  kontroluje plnenie plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhuje 

a koordinuje jednotlivé činnosti práce školy, 

 organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady, 

 zriaďuje orgány potrebné na samosprávny chod školy a určuje ich náplň,  

 pravidlá rokovania, prípravu a obsah jej rokovania, prípravu podkladov 

a materiálov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímanie nariadení, uznesení, 

spôsob kontroly, plnenie uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa činnosti 

školy a jej správy , určuje rokovací poriadok, 

  z jej rokovania sa vyhotovuje zápisnica. 

7.2.  Pedagogická rada 

Sa podieľa na riadení MŠ v súlade s § 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. a to tým, že: 

 prerokúva školský vzdelávací program, navrhuje jeho zmeny a úpravy, 

 prerokúva pracovný poriadok, 
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 prerokúva kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov, 

 podieľa sa na tvorbe interných predpisov materskej školy, 

 schvaľuje rokovací poriadok pedagogickej rady, 

 podieľa sa na spracovaní správ o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach, 

 prerokúva vedenie pedagogickej dokumentácie v triedach, 

 vyjadruje sa ku koncepčným zámerom a návrhom na zvyšovanie efektívnosti 

edukácie v materských školách, 

 vyjadruje sa k výsledkom edukácie a k opatreniam na odstránenie zistených 

nedostatkov, 

 prijíma a rozpracúva opatrenia, ktoré vyplynuli zo správ z kontrolnej činnosti 

Štátnej školskej inšpekcie, 

 schádza sa podľa plánu pedagogických porád, 

 je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, 

 z jej rokovania sa vyhotovuje zápisnica. 

7.3. Metodické združenie 

Je poradným a iniciatívnym orgánom riaditeľky v zmysle § 6 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 

306/2008 Z. z. o materskej škole,  v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009  

Z. z.  

Zaoberá sa konkrétnymi výchovno–vzdelávacími otázkami. Metodické združenie (ďalej 

len „MZ“), zohráva významnú úlohu aj pri tvorbe, úprave a zmene školských vzdelávacích 

programov. Členmi MZ sú pedagogickí zamestnanci materskej školy. Plán MZ schvaľuje 

riaditeľka. MZ má vo svojej pôsobnosti nasledujúce činnosti: 

 zaoberá sa aktuálnymi otázkami výchovy a vzdelávania, 

 koordinuje kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

 ciele, úlohy, metódy a formy činnosti MZ vyplývajú z aktuálnych a perspektívnych 

potrieb materskej školy a koncepčných zámerov ministerstva školstva, 

 pri tvorbe plánu činnosti MZ sa vychádza z pedagogicko–organizačných pokynov 

ministerstva školstva pre školy a školské zariadenia na príslušný školský rok, 

 zo zasadnutí MZ sa vyhotovuje zápisnica. 

7.4. Rada školy 

Pôsobnosť orgánov školskej samosprávy a členstvo v orgánoch školskej samosprávy 

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

samospráve v znení neskorších predpisov,  

 Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje 

a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí a rodičov, pedagogických zamestnancov 

a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania,  plní funkciu verejnej kontroly, 

posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov miestnej samosprávy z hľadiska 

školskej problematiky.  
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Kompetencie rady školy: 

 uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, 

 navrhuje zriaďovateľovi na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie 

do funkcie riaditeľa, 

 predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, avšak musí tento návrh aj odôvodniť. 

Vyjadruje sa najmä: 

 k návrhu na počty prijímaných detí, 

  k návrhu školského vzdelávacieho programu, 

  k návrhu rozpočtu, 

  k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti materskej školy, 

  k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 

  k správe o výsledkoch hospodárenia materskej školy, 

  ku koncepčnému zámeru rozvoja materskej školy,  

  k informácii o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno–

vzdelávacieho procesu, 

  k návrhu na zrušenie materskej školy. 

7.5. Rodičovská rada 

Je poradným orgánom riaditeľa školy, ktorá rieši otázky spolupráce rodičov a školy. Je 

zložená zo zástupcov rodičov detí.  

Kompetencie: 

 vyjadruje sa k pripomienkam, týkajúcich sa činnosti materskej školy, 

 vyjadruje sa k vnútroškolským predpisom školy, 

 poskytuje škole finančnú a výchovnú pomoc pri zabezpečovaní školských akcií, 

 participuje pri vytváraní podmienok pre jeho priaznivý priebeh. 

 

 
8. Podpisovanie a používanie pečiatok 

 

Za MŠ sa podpisuje tak, že k menu a funkcii zamestnanca oprávneného podpisovať sa 

pripojí pečiatka organizácie a podpis. Oprávnenie zamestnancov podpisovať za MŠ 

jednotlivé písomnosti určuje  Registratúrny poriadok. 

MŠ používa podlhovastú pečiatku a guľatú pečiatku. Pečiatky toho istého typu s rovnakým 

textom sa rozlišujú číslom, ktoré musí byť v odtlačku pečiatky čitateľné. MŠ vedie 

evidenciu pečiatok. Evidencia obsahuje odtlačok pečiatky s uvedením mena a priezviska, 

funkcie a podpisu zamestnanca, ktorý ju prevzal a používa. 
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9. Sústava vnútorných organizačných noriem 

 

Za účelom zabezpečenia plnenia úloh MŠ a pre koordináciu činnosti pracoviska vydáva 

materská školy vnútorné organizačné normy. Sústavu tvorí: 

 organizačný poriadok, 

 pracovný poriadok, 

 prevádzkový poriadok MŠ, 

 prevádzkový poriadok ŠJ, 

 registratúrny poriadok, 

 školský poriadok, 

 školský vzdelávací program.  

 

10. Organizačné usporiadanie organizácie 

Materská škola Jána Kollára 896 , Malacky vykonáva svoju činnosť pod uvedeným 

názvom . Organizáciu tvoria  pracoviská: 

 Materská škola Jána Kollára 896 a ŠJ, 

 Materská škola, elokované pracovisko Štúrova 139 a ŠJ, 

 Materská škola, elokované pracovisko Bernolákova18 a ŠJ, 

 Materská škola, elokované pracovisko Hviezdoslavova 1 a ŠJ, 

 Materská škola, elokované pracovisko Rakárenska 50  a ŠJ, 

 Materská škola, elokované pracovisko Záhorácka 95. 

 

Článok 3   

Záverečné ustanovenia 

 
Zmeny organizačného poriadku možno vykonať len písomne, a to číslovaným dodatkom 

k nemu. Organizačný poriadok je záväzný pre Materskú školu J. Kollára 896 v Malackách 
a všetkých jej zamestnancov.  
Dňom účinnosti organizačného poriadku VP001/2017, stráca platnosť organizačný 
poriadok  účinný od dňa 3.8.2015.   

 
Organizačný poriadok VP001/2017 je účinný od 01.05.2017. 
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Prílohy k organizačnému poriadku: 
1. Schéma - Organizačná štruktúra Materskej školy,  Jána Kollára 896 v Malackách. 
 
 
 

 
 
   ....................................... 
       Martina Novotová 
              riaditeľka 


