
 Personálne zabezpečenie chodu školy 

Personálne zabezpečenie školy vychádza z požiadaviek, ktoré určuje platná legislatíva, 

a to zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplenení niektorých zákonov 

č. 245/2008 Z. z. zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov č. 317/2009 Z. z. 

 Vedúci pedagogickí zamestnanci 

Riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky školy – spĺňajú kvalifikačné predpoklady na 

výkon pedagogickej aj riadiacej činnosti, absolvovalii prvú aj druhú atestáciu, spĺňajú aj 

podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, absolvovali funkčné vzdelávanie aj 

inovované funkčné vzdelávanie, ako aj rôzne druhy kontinuláneho vzdelávania. 

Svoje manažérske a odborné schopnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu 

pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, sledujú nové trendy v edukačnom procese, 

zavádzajú inovatívne a moderné prvky do riadenia školy aj do výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

Vedenie školy vytvára podmienky a podporuje odborný rast a ďalšie vzdelávanie 

pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v súlade s potrebami školy a plánom 

kontinuálneho rozvoja, ktorý sa vypracúva vždy na začiatku príslušného školského roka. 

 

 Pedagogickí zamestnanci 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon 

pedagogickej činnosti, ktoré určuje platná legislatíva, v škole je 100%-ná kvalifikovanosť. 

Len niekoľko hodín niektorých predmetov sa vyučuje neodborne, čo predstavuje približne 2,5 

– 4% všetkých hodín v rozvrhu hodín. Je to zapríčinené najmä odchodom na materské a 

rodičovské dovolenky. 

Pedagogickí zamestnanci uplatňujú zásady tímovej práce, participujú na plnení 

hlavných úloh školy, k riešeniu problémov pristupujú zodpovedne a hľadajú konštruktívne 

riešenia. Preukazujú dostatočné odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti pri práci 

so žiakmi, úzko spolupracujú s rodičmi.  

Pedagogickí zamestnanci sú združení v metodických združeniach – predmetových 

komisiách, ktorých je v škole 8. Vykonávajú aj špecializované činnosti triednych učiteľov, 

koordinátorov a uvádzajúcich učiteľov. Podľa kariérových stupňov sú začlenení ako 

začínajúci učiteľ, samostatný učiteľ, učiteľ s 1. atestáciou a učiteľ s 2. atestáciou. 

 

 Zamestnanci poskytujúci odborné služby a pomoc pedagógom 

V škole nie sú zamestnaní odborní zamestnanaci. V prípade potreby škola 

spolupracuje s príslušnými inštitúciami, a to so zariadeniami výchovného poradenstva a 

prevencie, so školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom.   

    

 


