
Základná škola, Ul. Komenského 6
053 61 Spišské Vlachy

R o k o v a c í     p o r i a d o k

číslo 02/2010

 

22.03.2010



V snahe  usmerniť  organizačné  aspekty  rokovaní  orgánov  školy  a predísť  tak 
nedorozumeniam  vyplývajúcim  z rozdielneho  pohľadu  účastníkov  rokovania  na  spôsob 
rokovania  a schvaľovanie  jeho  záverov  najmä  v sporných  situáciách,  v záujme  podať 
zamestnancom  ucelenú  informáciu  o postavení  orgánov  a organizácií  pôsobiacich  v škole 
a prispieť tak k rozšírení právneho vedomia zamestnancov školy vydávam tento: 
 

R o k o v a c í   p o r i a d o k 

Článok 1.
Úvodné ustanovenie

1. Rokovací  poriadok  upravuje  prípravu  a  obsah  rokovania  pracovných  zasadnutí 
zamestnancov školy,  spôsob uznášania,  spôsob kontroly opatrení  a  zabezpečovania 
plnenia úloh. 

2. Rokovací  poriadok podáva informáciu  o ďalších orgánoch a organizáciách,  ktorých 
rokovania sa života školy bezprostredne dotýkajú.

Článok 2.
Pedagogická rada

1. Pedagogická rada školy  (ďalej PR) je poradným orgánom riaditeľa školy. Jej členmi 
sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.

2. PR  sa vyjadruje ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam jej riaditeľa vyplývajúcim 
z vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole  (organizácii školy, organizácii 
výchovy a vzdelávania,  klasifikácii  a  hodnoteniu žiakov,  komisionálnym skúškam, 
opravným  skúškam,  pochvalám  a  pokarhaniam,  k  plánu  práce  školy,  školskému 
poriadku, ku kronike školy ...)

3. PR   zvoláva  riaditeľ  školy  v  termínoch  určených  v  ročnom pláne  práce  školy,  v 
prípadne potreby aj mimo týchto termínov.

4. Na  zasadnutie  môže  riaditeľ  prizvať  aj  ďalšie  osoby,  ktorých  sa  prerokúvaná 
problematika týka.

5. Program PR navrhuje a v časovom predstihu zverejňuje riaditeľ školy.

6. Zasadnutie  PR vedie spravidla  riaditeľ  školy,  na jej  vedenie môže riaditeľ  poveriť 
ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca.

7. Neprítomného riaditeľa zastupuje v právach a povinnostiach pri zvolávaní a priebehu 
PR poverený zástupca riaditeľa. 

8. PR je uznášaniaschopná, keď na jej zasadnutí  je prítomných aspoň 2/3 členov.

9. Hlasovanie na zasadnutí PR je spravidla verejné. 

10. O tajnom hlasovaní rozhodne PR hlasovaním na návrh ktoréhokoľvek člena. Riaditeľ 
môže dať hlasovať tajným spôsobom kedykoľvek.

11. Každý člen má jeden hlas. Hlasovacie právo má len osobne  prítomný člen. Zastúpenie 
pri hlasovaní je neprípustné.

12. Prizvaní hostia sa hlasovania nezúčastňujú.

13. Návrh je  schválený a platný, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.



14. Závery z rokovania zverejní riaditeľ školy na vnútornej počítačovej sieti a na tabuli 
oznamov v zborovni.

15. Neprítomní pedagogickí zamestnanci sú povinní oboznámiť sa s obsahom a závermi 
rokovania.

16. Na  vyriešenie  či  uzatvorenie  konkrétneho  problému,  ktorý  svojim  charakterom 
a závažnosťou  patrí  do  kompetencie  PR môže  na  PR poveriť  aj  vybranú  skupinu 
pedagogických  zamestnancov,  pričom  závery  rokovania  tejto  skupiny  majú  váhu 
záverov  rokovania  PR  (napr.  náhradnej  klasifikácie  sa  zúčastnia  len  predmetoví 
a triedni učitelia dotknutých žiakov). 

17. Návrh záverov z rokovania predkladá riaditeľ školy alebo ním poverený člen PR.

18. Zápisnicu z rokovania pedagogickej rady robí riaditeľom určený zamestnanec školy. 
Overovateľom zápisu je pedagogický zamestnanec v poradí podľa stálej  prezenčnej 
listiny.  Zapisovateľ  odovzdá  spracovanú  zápisnicu  do  troch  dní  po  uskutočnení 
rokovania riaditeľovi školy.

19. Zápisnica z rokovania PR obsahuje: 
a. dátum rokovania, 
b. informáciu o počte prítomných členov PR, 
c. program, 
d. meno predsedajúceho, 
e. informáciu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí, 
f. stručný záznam priebehu rokovania, prehľadne prerokúvané problémy, návrhy 

a stanoviská k nim, stručný záznam každého diskusného príspevku, 
g. výsledky hlasovaní,  
h. schválený zoznam záverov a opatrení, výsledky rokovania 

- informácie „berie na vedomie“,  
- odporúčania pre riaditeľa školy na jeho rozhodnutia „schvaľuje“,
- prípadné úlohy pre riaditeľa „odporúča“, 
- úlohy pre členov, spôsob a termín ich plnenia „ukladá“,  

i. prílohy (prezenčná listina, tabuľky ... ), 
j. podpis zapisovateľa  a overovateľa.

20. Zápisnica  z rokovania  PR  je  prístupná  k nahliadnutiu  každému  pedagogickému 
zamestnancovi na požiadanie v riaditeľni školy.

  
Článok 3.

Pracovná porada
1. Pracovná  porada  slúži  na  hodnotenie  plnenia  úloh  za  predchádzajúce  obdobie 

(spravidla mesiac) a určenie úloh na nasledujúce obdobie. Pracovnej porady sa podľa 
prerokúvaných tém zúčastňujú:        

a. všetci zamestnanci školy,
b. samostatne pedagogickí zamestnanci,
c. samostatne všetci prevádzkoví hospodárski zamestnanci, 
d. samostatne prevádzkoví hospodárski zamestnanci podľa pracovného zaradenia

- kuchárky,
- školníci,

- upratovačky ...

2. Pracovnú  poradu  zvoláva  riaditeľ,  zástupca  riaditeľa  školy,  vedúci  školského 
zariadenia.



3. Pre rokovanie pracovných porád primerane platia zásady z článku 2. 

4. Zápisy z pracovných porád vypracúvajú s využitím niektorej z týchto možností:
a. v osobitnom, na to určenom zošite uloženom u riaditeľa školy, u povereného 

zástupcu riaditeľa alebo u vedúceho školského zariadenia
b. z pracovných porád pedagogických zamestnancov majú tak ako zápisnice PR 
c. na  samostatných  listoch  pri  zabezpečení  ich  následného  použitia,  uloženia 

a archivácie v súlade s registratúrnym poriadkom školy

Článok 4.
Metodické orgány

1. Metodické  orgány sú  koordinačnými,  iniciatívnymi  a  poradnými  orgánmi  riaditeľa 
školy,  vedúcich  pedagogických  zamestnancov  vrátane  triednych  učiteľov, 
predmetových učiteľov a ďalších pedagogických zamestnancov. 

2. Metodickými orgánmi školy sú metodické združenie (MZ), metodická a  predmetová 
komisia (MK, PK).  

3. Metodické  združenie  je  orgán,  ktorý  koordinuje  výchovu a  vzdelávanie  v širokom 
rámci, združuje učiteľov rôznych, aj nepríbuzných vyučovacích predmetov a ďalších 
pedagogických zamestnancov (MZ prvého stupňa, MZ triednych učiteľov a pod.).

4. Metodická  komisia  je  orgán,  ktorý  koordinuje  konkrétne  výchovné  a  vzdelávacie 
aktivity  školy (MK pre žiakov  so  špeciálnymi  pedagogickými  potrebami,  MK pre 
žiakov  z málopodnetného  prostredia,  dočasná  MK  na  vyriešenie  konkrétneho 
výchovného problému a pod.).

5. Predmetová  komisia  koordinuje  výchovné  a  vzdelávacie  aktivity  školy  v jednom 
vyučovacom predmete,  prípadne v skupine príbuzných vyučovacích predmetov (PK 
matematiky, PK matematiky a fyziky a pod.)

6. Zasadnutia metodických orgánov zvoláva v súlade s plánom vedúci MZ, MK a PK.

7. Metodické  orgány  sa  vytvárajú  po  schválení  PR rozhodnutím  riaditeľa  (ich 
definovaním  v ročnom  pláne  práce)  v súlade  s aktuálnymi  potrebami  začiatkom 
každého školského roka, prípadne ako dočasné aj v priebehu školského roka. 

8. Pre rokovanie primerane platia zásady z článku 2.

9. Zápisy z rokovania MZ, MK a PK vedie vedúci metodického orgánu v samostatnom 
zošite  uloženom  u vedúceho  alebo  na  samostatných  listoch  pri  zabezpečení  ich 
následného použitia, uloženia a archivácie v súlade s registratúrnym poriadkom školy. 

10. Odporúča sa zápisy zverejniť na vnútornej počítačovej sieti.  

11. Iniciatívne návrhy metodického orgánu predkladá jeho vedúci riaditeľovi školy ústne 
s predložením zápisu z rokovania metodického orgánu prípadne písomne. Rovnakým 
spôsobom  sa  predkladajú  návrhy  metodického  orgánu  aj  dotknutým  triednym 
učiteľom či iným pedagogickým zamestnancom.

Článok 5.
Gremiálna porada

1. Je poradným orgánom riaditeľa školy - zasadnutím širšieho vedenia. Zvoláva ju podľa 
potrieb, spravidla raz mesačne,  riaditeľ školy a zúčastňujú sa jej zástupcovia riaditeľa, 
vedúci zamestnanci samostatných úsekov (školská jedáleň, hospodárenie). 



2. Podľa prerokúvaných problémov môže byť rozšírená o zamestnancov zodpovedných 
za školský klub detí, za školské stredisko záujmovej činnosti, o vedúcich MZ, MK a 
PK, a o ďalších prizvaných  zamestnancov a hostí. 

3. Každého zasadnutia sa môžu zúčastniť poverení zástupcovia odborovej organizácie. 

4. Zápis vypracúva riaditeľ školy alebo ním poverený zamestnanec. Zápis sa ukladá u 
riaditeľa školy.

Článok 6.
Spolupracujúce orgány a organizácie

1. Školská rada je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci 
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 
zamestnancov  v  oblasti  výchovy  a  vzdelávania.  Plní  funkciu  verejnej  kontroly, 
posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a jej školských zariadení. práce školy.  Je 
ustanovená podľa § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej  správe  v  školstve  a  školskej  samospráve,  vyhlášky  Ministerstva  školstva 
Slovenskej  republiky  č.  291/2004  Z.z.,  ktorou  sa  určujú  podrobnosti  o  spôsobe 
ustanovenia  orgánov  školskej  samosprávy,  o  ich  zložení,  o  ich  organizačnom  a 
finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená v znení 
zákonov č.  365/2004 Z.z.  a  564/2004 Z.z..  Rada školy sa vo svojej  činnosti  a  pri 
rokovaní riadi vlastným štatútom.

2. Rodičovské  združenie  ROSA je  jedinou  oficiálnou  organizáciou  rodičov  žiakov 
školy  registrovanou  ako  občianske  združenie.  Vo  svojej  práci  sa  riadi  vlastnými 
stanovami.

3. Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (ZO OZ) je 
odborovou  organizáciou  zamestnancov  a pre  školu  je  partnerom  na  kolektívne 
vyjednávanie. Vo svojej práci sa riadi vlastnými stanovami.

Článok 6.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny v rokovacom poriadku schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade 
a na  pracovnej  porade  nepedagogických  zamestnancov  alebo  na  pracovnej  porade 
zamestnancov školy.        

2. Rokovací poriadok je platný od dňa jeho vydania riaditeľom školy.

3. Od dátumu platnosti tohoto rokovacieho poriadku prestáva  platiť rokovací poriadok 
platný od 10. marca 2005.

V Spišských Vlachoch 22.03.2010

Ing. Pavol Gubka
                                                                                    riaditeľ školy
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