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Základná škola, Hlavná ulica 86/29, 985 26 Málinec 
 

 

 

Málinec, 31.8.2021 

        Číslo:  

 

 

Dodatok č. 3 

k organizačnému poriadku 

Základnej školy, Hlavná ulica 86/29, 985 26 Málinec 

 

 

V súlade so zmenami vo vyhláške č. 320/2008 Z. z. v zmysle vyhlášky č. 437/2020 Z.z., ktorá 

zrušuje povinnosť zriadenia metodických združení a predmetových komisií ako poradných 

orgánov riaditeľa školy vydávam tento dodatok k organizačnému poriadku Základnej školy v 

Málinci, ktorým sa v platnom znení mení nasledovne:  

 

1. V čl. 4 – Poradné orgány a komisie sa v bode 2. Metodické orgány vypúšťa veta: „Za 

vedúcich metodických orgánov vymenúva riaditeľ ZŠ najskúsenejších učiteľov a vychovávateľov 

s dobrými  organizačnými schopnosťami.“ 

 

2. V čl. 5 -  Osobitná časť sa z Organizačnej štruktúry pedagogických zamestnancov vypúšťa 

bod „4. vedúci metodických orgánov“ a zároveň sa vypúšťa nasledovný text (o ich pracovnej 

náplni):  

„Vedúci MZ a PK :  

a) plánovite riadia a kontrolujú prácu členov metodického orgánu v rámci zverených predmetov, 

b) odpovedajú za dodržiavanie pracovnej disciplíny, ako i odbornej stránky vyučovania v rámci 

zverených predmetov, 

c) zabezpečujú koordináciu VVP medzi primárnym vzdelávaním a nižším stredným vzdelávaním, ako 

aj medzipredmetové vzťahy, koordinujú prácu s talentovanými žiakmi z daných predmetov, 

d) prijímajú účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno-vyučovacom 

procese, ako i v pracovnej disciplíne a návrhy riešení predkladajú zástupcovi alebo riaditeľovi školy, 

e) v rámci hospitácií vykonávajú kontrolno-metodickú činnosť, s poznatkami z rozborov oboznamujú  

vedenie školy, 

f) spolu s členmi MZ a PK vypracúvajú plány na nastávajúci školský rok, 

g) pripravujú vstupné, výstupné a povinné kontrolné písomné práce, 

h) poznatky takto získané zovšeobecňujú na zasadnutiach MZ, PK, pedagogických radách, 

i) sú ustanovení riaditeľom školy a z funkcie môžu byť odvolaní aj v priebehu školského roka, 

j) rozhodujú o materiálnom a technickom zabezpečení vyučovania daného predmetu, o budovaní 

odborných učební, na základe ich pripomienok vedenie zabezpečuje požadované prostriedky, 
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k) sú v kontakte s metodikom MCP svojich predmetov, v prípade nutnosti pretransformujú návrhy a 

pokyny na podmienky školy, sledujú všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť k skvalitňovaniu 

vyučovania, 

l) sú prítomní ako prísediaci na opravných, komisionálnych skúškach z daných predmetov, 

m) podieľajú sa na vypracovaní kritérií pre výšku osobných príplatkov,  

n) podieľa sa na vypracovaní návrhu štvorročného plánu profesijného rozvoja pedagogických  

a odborných zamestnancov.“ 

 

3. Rušia sa kariérové pozície vedúcich PK a MZ, ktoré boli doteraz súčasťou Štruktúry 

kariérových pozícií (uvedených v prílohe č. 3 Organizačného poriadku školy). 

 

Ostatné časti Organizačného poriadku zostávajú nezmenené. 

Tento dodatok č. 1 k organizačnému poriadku  nadobúda účinnosť dňom 31. 08. 2021.  

        

 

 

 

                                                                                

Mgr. Ľuboslav Jablonský 

riaditeľ školy 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 2.9.2021. 

 

 

 

 

Prerokované so zástupcom zamestnancov dňa 31.8.2021 

 

 

         Mgr. Katarína Chrastinová 

           zástupca zamestnancov 


