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Článok 1 
Základné ustanovenia 

 l. Spojená škola   je súčasťou slovenskej  výchovno - vzdelávacej sústavy a bolo zriadené na 
základe  zriaďovacej listiny číslo 7526/2011ODDVS v súlade so zákonom  č.596/2003 Z .z . 
o štátnej správe a školskej samospráve  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 524 / 2004 Z .z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, zákonom  č.245/2008 
Z .z . / školský zákon /  a rozhodnutiami  Ministerstva  školstva , vedy , výskumu a športu SR č. 
2011-9286/22461:2-923, č.2011-9268/22436:2-923, č. 2011-9288/22464:2-923 ako zriaďovateľ.  
 2. Spojená škola  je samostatná príspevková  organizácia zriadená od l. septembra 2011,  má 
právnu subjektivitu so sídlom : Železničná 5 , 987 01 Poltár 
 3. Činnosť Spojenej školy je  vymedzená štatútom, rozhodnutiami MŠ SR a  ďalšími 
legislatívnymi a právnymi predpismi. Zriaďovateľom  SŠ v Poltári je  Banskobystrický 
samosprávny kraj. Metodicky riadi SOŠ   MŠ prostredníctvom KŠÚ v Banskej Bystrici. 

4. Identifikačné číslo organizácie je : 42195462 
5. Štatutárny orgán je : riaditeľ školy , ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ 

6.Vyučovací a výchovný jazyk je : slovenský 
7. Právna forma a forma hospodárenia : Škola je zriadená ako príspevková organizácia, ktorá 
vystupuje ako právnická osoba.  Spojená škola je právnym nástupcom Gymnázia , Školská 3, 
Poltár  a Strednej odbornej školy , Železničná 5, Poltár. 

8. Organizačné usporiadanie :  
 

Organizačné usporiadanie upravuje organizačný poriadok. Organizačnými zložkami školy sú : 
Názov : Gymnázium 
Adresa : Železničná 5, 987 01 Poltár 

Názov :  Stredná odborná škola 
Adresa : Železničná 5, 987 01 Poltár 

 
 
Súčasťou školy sú : 
Názov :  Školský internát 
Adresa : Železničná 5 , 987 01 Poltár 
Názov  : Školská jedáleň  
Adresa : Železničná 5, 987 01 Poltár 
 

 
 
 



 
Článok 2 

Predmet činnosti 
 l. Základným predmetom činnosti Spojenej školy je príprava mládeže,  resp. pracovníkov 
študujúcich popri zamestnaní na výkon  robotníckych povolaní a odborných činností v 
študijných a  učebných odboroch SOŠ ustanovených vyhláškou MŠ SR o  stredných školách. 
Spojená škola pripravuje žiakov v študijných odboroch Gymnázia  so všeobecne  vzdelávacím 
zameraním. 

 
Štvorročné  študijné odbory  Strednej odbornej školy : 

1.  Technická chémia silikátov 
1. 2848  6   chemická informatika 

 

Trojročné učebné odbory : 
1.  Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 
1.   4567 2           Poľnohospodárka pre služby na vidieku 

2.   4561 2 01      Poľnohospodárstvo – mechanizácia 
3.   4561 2 02       Poľnohospodárstvo – farmárstvo 

4.    4561 2 03     Poľnohospodárstvo – služby 
5.    4575 2          Mechanizátor lesnej výroby 

6.    4580 2 03     Chovateľ, chov oviec 
7.    4576 2          Mechanizátor rastlinnej výroby 

8.    4524  2         Agromechanizátor  , opravár 

2.  Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba 
1.   2466 2 04    Mechanik opravár- lesné stroje a zariadenia 

3. Ekonomika a organizácia, obchod a služby 
1.    6489 2        Hostinský, hostinská 

4.Spracovanie dreva  a výroba hudobných nástrojov 
1.    3355  2         Stolár 

5. Potravinárstvo 
1.    2964  2        Cukrár 

2.     2962  2        Pekár 

3.     2978  2        Cukrár- pekár 
  

6. Aplikovaná chémia 
1.   2889  2        Chemik 

2.    2878  2         Biochemik 



 
7.Technická chémia silikátov 
1.   2738  2  04    Operátor sklárskej výroby-   maľba skla a keramiky 

2.    2738  2  02    Operátor sklárskej výroby - obsluha sklárskych automatov 
3.    2738  2  06     Operátor sklárskej výroby – brúsenie skla 

 
 

Nadstavbové štúdium 
1. Technická chémia silikátov 
1.  2737  4        Sklársky a keramický priemysel 

2. Potravinárstvo 
1.  2982  4  02  potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroby 

3. Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 
1.  4512  4     Poľnohospodárstvo 
2.  4521  4     Lesné hospodárstvo 

3.  4526  4     Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

 
Dvojročné  učebné odbory 

1.   4572  0    Poľnohospodárska  výroby 
2.   4579  0    Lesná výroba 

3.   2982  0    Potravinárska  výroba 
4.   2752  0    Výroba úžitkového skla 

 

 
Organizácia   vyučovania v zložkách  Spojenej školy 

 
Organizácia vyučovania   v zložke  SOŠ v školskom roku 2011/2012  podľa  odborov 

V Spojenej  škole   v organizačnej zložke Stredná odborná škola ,  v školskom roku 2011 /2012 
študujú žiaci v nasledovných  odboroch. 

1. ročník  trojročné učebné odbory 
4561 2 01 poľnohospodár       - farmárstvo                        - 12 žiakov 

4575 2      mechanizátor lesnej výroby                               - 14 žiakov  
2964 2      cukrár, cukrárka                                                 -13 žiakov 

1.ročník  dvojročné učebné odbory  
4579 0      lesná výroba                                                       - 10 žiakov 

2982  0     potravinárska výroba                                         - 11 žiakov 
 



 

 
2. ročník trojročné učebné odbory 

4561 2  01  poľnohospodár    – farmárstvo                        -  7 žiakov 
4575  2       mechanizátor lesnej výroby                            -  9 žiakov 

2964 2        cukrár , cukrárka                                             -  9 žiakov 
2. ročník dvojročné učebné odbory 

4579 0  lesná výroba                                                          -  6 žiakov 
2982 0  potravinárska výroba                                            -   3 žiaci 

3. ročník trojročné učebné odbory 
4561 2  01  poľnohospodár  -  farmárstvo                         -  9 žiakov 

4575 2        mechanizátor  lesnej výroby                          - 17 žiakov  
2964 2        cukrár , cukrárka                                            - 15 žiakov 

1. ročník nadstavbového štúdia  
4512  4      poľnohospodárstvo                                         - 12 žiakov 

4521  4      lesné hospodárstvo                                         - 12 žiakov   
2982 4 02  potravinárska výroba – cukrárska , pekárska výroba – 14 žiakov 

2. ročník nadstavbového štúdia 
4575 2       lesné hospodárstvo                                           - 11 žiakov  

2982 4 02  potravinárska výroba – cukrárska , pekárska výroba - 6 žiakov 

 2. Za tým účelom  Spojená škola  a jej organizačná zložka SOŠ: 
 - zabezpečuje teoretické vyučovanie pre poľnohospodárske, lesnícke ,sklárske  a  potravinárske    
    organizácie, iné organizácie a súkromných  podnikateľov, 

 - vykonáva výchovu mimo vyučovania, 
 - organizuje štúdium a špecializačné kurzy pre fyzické a  právnické osoby, 

 - vypracováva ročný plán a rozpočet, zodpovedá za efektívne  využitie prostriedkov určených na    
    činnosť školy, kontroluje a  vyhodnocuje plnenie plánu a rozpočtu, 

 - vykonáva riadnu správu a ochranu verejného majetku,  zabezpečuje vykonanie  
    inventarizačných prác, 

 - o hospodárení vedie účtovnú evidenciu, disponuje  prostriedkami na účtoch VÚB, predkladá   
   zriaďovateľovi  účtovné doklady. 

 - zabezpečuje údržbu školských budov, 
 - zodpovedá za racionálne využitie energie, 

 - vykonáva a zabezpečuje personálno-platovú agendu pre  pracovníkov školy vyplývajúcu zo  
    zákonníka práce a s ním  súvisiacich predpisov, 

 - vykonáva úlohy súvisiace s CO 
 - vykonáva ďalšie činnosti upravené všeobecne záväznými  predpismi. 

 



 
 
 

Gymnázium 
V školskom roku 2011/2012 v Spojenej škole  v organizačnej zložke  Gymnázium študujú 
študenti v nasledovných odboroch. 
  1. Gymnázium  79025 00 –  všeobecnovzdelávacia príprava  žiakov v štvorročnom študijnom 
odbore  pre absolventov 9. ročníkov ZŠ. 
1.A trieda  - 28 žiakov 

3.A trieda  - 22 žiakov 
4.A trieda  - 20 žiakov 

     2. Gymnázium    79025 73  - so zameraním na cudzie jazyky- všeobecnovzdelávacia príprava  
žiakov  v osemročnom cykle pre absolventov 4. ročníkov ZŠ. 

Kvarta  -  17  žiakov 
Sexta    -   18 žiakov 

Oktáva  -   18 žiakov 

 
Článok 3 

Riadenie a organizácia 
 l. Spojenú školu  riadi riaditeľ, ktorého vymenúva  a odvoláva zriaďovateľ. 
 2. Právomoc riaditeľa stanovuje zákon č.245/2008,č. 596/04 Z.z. a 301/2000  Z.z.  3. Riaditeľ     

    vykonáva        štátnu správu v prvom stupni. 
                                                                                                                                                         
3.   Riaditeľ vymenúva   : 
 

 a/  zástupcu riaditeľa pre  organizačnú zložku  SOŠ  ,      
       Železničná 5 , 987 01  Poltár      
 b/  zástupcu riaditeľa pre  organizačnú zložku  Gymnázium, Železničná 5, 987 01  Poltár                                                                                                          
 b/   hlavného majstra odborného výcviku 
 c/   ekonóma školy 
 d/   vedúceho  vychovávateľa  

 
 
 
 
 



 
 

Článok  4 
Poradné orgány sú : 

 Na posudzovanie závažných otázok rozvoja školy zriaďuje  riaditeľ poradné orgány, 
ktorými sú: 
 a/ gremiálna porada 
 b/ pedagogická rada 

 c/ rodičovská rada 
d/ metodické útvary a predmetové komisie  ako i ďalšie podľa potrieb Spojenej školy. 

     Zloženie a činnosť poradných orgánov upravujú rokovacie  poriadky, ktoré vydáva riaditeľ 
Spojenej školy po dohode s predsedom  poradného orgánu. 

 Riaditeľ umožní zriadenie a činnosť žiackej rady. 
 

Článok  5 
Organizačná štruktúra : 

1. Spojená škola , Železničná 5, 98701 Poltár   sa  organizačne člení na : 
 
A /Organizačná zložka  Spojenej školy ,  Stredná odborná škola , Železničná 5 , 987 01 
Poltár 
a/ úsek teoretického vyučovania          - riadi ho zástupca riaditeľa pre  SOŠ  

b/ úsek  odborného výcviku                  - riadi ho  hlavný majster MOV      
- úsek učebných a študijných odborov v cukrárstve a potravinárstve  

- úsek učebných a študijných odborov  v lesníctve 
- úsek  učebných a študijných odborov  v poľnohospodárstve 

                                                
 c/ úsek výchovy mimo vyučovania         - riadi ho vedúci vychovávateľ 

_d/ úsek  ekonomický                               - riadi ho ekonóm                     

 2. Prílohu organizačného poriadku  pre  SOŠ  tvorí: 
 a/ organizácia vyučovacieho dňa 
 b/ organizácia učebného dňa 

B / Organizačná zložka   Spojenej školy , Gymnázium , Železničná 5, 987 01  Poltár 
 
1.Organizačnú zložku SŠ  Gymnázium   – riadi ho zástupca riaditeľa pre Gymnázium 
Prílohu organizačného poriadku pre  Gymnázium  tvorí : 

a/ organizácia vyučovacieho dňa  
 



Článok 6 
Všeobecné  ustanovenia 

V školskom roku 2011/2012 riaditeľ školy vydáva tieto dokumenty : 

1. Pracovný poriadok  
2. Organizačný  poriadok  

3. Spisový  archivačný poriadok 
4. Vnútorné smernice : obeh účtovných dokladov, cenníky, 

                                        prevádzkový poriadok, 
                                              dopravno - prevádzkový  poriadok 
      4. Koncepcia  rozvoja školy od roku 2011 

      5. Vnútorný poriadok a vnútorný poriadok školského internátu. 
      6. Plán výchovno - vzdelávacej činnosti teoretického vyučovania, odborného výcviku   

          a školského internátu, gymnázia 
      7. Štatút školy                                         

      8. Plán činnosti predmetových  komisií 
      9. Rokovací poriadok pedagogickej rady 

     10. Zásady vyhotovenia a používania pečiatok 
     11. Bezpečnostný projekt o ochrane osobných údajov 

     12.  Smernica sociálneho fondu 
     13. Vnútorný platový predpis školy 

     14. Smernica o finančnej kontrole 
     15. Registratúrny poriadok 

     16. Zásady  kontrolnej činnosti 
     17. Kolektívna zmluva pre rok 2011 

     18. Plán kontinuálneho vzdelávania 
     19. Štruktúra kariérových pozícií   

Článok 7 
Záverečné ustanovenie 

1. Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom vydania. 
2. Tento OP je záväzný pre všetkých zamestnancov 

3. Prerokovaný  pedagogickou radou SŠ dňa 02.09.2011 
4. Úpravy vykonáva  riaditeľ  formou dodatkov. 

                                                
 02.09.2011 Mgr. Dušan Zdechovan                            Ing. Miroslav Martiš 

      Poverený riaditeľ  SŠ                           vedúci odboru vzdelávania a kultúry  Úradu BBSK                                                  
 

 



 

 

Spojená škola  , Železničná  5, 987 80  Poltár 

 

                                                                                                                          Poltár   1.09.2011 

 
 

 

 

 

Organizácia vyučovacieho dňa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Platný od 1.9.2011 

 

 

 



Organizácia  dňa  dennej formy vyučovania v odbornom výcviku  v trojročných 

učebných odboroch a odbornej praxe  v  študijných odboroch nadstavbového 

štúdia  v zmluvných podnikoch a mimo priestorov  školy. 

                                                                 V Poltári 1.09.2011 

 

 

 7,20 hod. – 8,05 hod       1 vyučovacia hodina 

8,15 hod. – 9,00 hod.       2. vyučovacia hodina 

9,10 hod.  – 9,55 hod.      3. vyučovacia hodina 

10,05 hod. –10,50            4.vyučovacia hodina 

11,00 hod.. – 11,45           5. vyučovacia hodina 

11,45 hod. – 12,05 hod.    obedňajšia prestávka 

12,05 hod. – 12,50 hod.    6. vyučovacia hodina 

12,55 hod. – 13,40 hod.    7. vyučovacia hodina,  

13,45 hod  -  14,40 hod.    8. vyučovacia hodina 

 

 

Odborný výcvik v prvom a druhom ročníku  učebných odborov sa končí šiestou 

vyučovacou hodinou o 13,40 hod. ,  odborný výcvik v treťom ročníku sa končí siedmou 

vyučovacou hodinou o 14,40 hod.  Odborná prax v nadstavbovom štúdiu sa končí šiestou  

hodinou o 13,40 hod. 

 

  

Mgr. Dušan Zdechovan 

 Poverený riaditeľ školy 

 

 

 

 



Organizácia  vyučovacieho dňa  dvojročných, trojročných  učebných odborov  a  
učebnej praxe nadstavbového štúdia v priestoroch školy  v školskom roku 

2011/2012  : 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
7,20   hod . -  11,45 hod.      vyučovanie v odbornom výcviku 

11,45hod.  – 12,05 hod.       prestávka  v odbornom výcviku 
12,05 hod. – 13,45  hod.      odborný výcvik  v 1. a 2.ročníku 

12,05 hod.  – 14,45 hod.      odborný výcvik  v 3. ročníku. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mgr. Dušan Zdechovan 

Poverený riaditeľ  školy 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                                 



Organizácia  vyučovacieho dňa v organizačnej zložke  Stredná odborná 
škola na teoretickom vyučovaní   a v organizačnej zložke  Gymnázium 

v školskom roku  2011/2012 
 
 V školskom roku 2011/12 je organizácia vyučovania v jednom  dni nasledovná: 
Začiatok pracovnej doby pre zamestnancov  7,00 hod 

 1. príprava na vyučovanie 7,10 - 7,20 
 l. vyučovacia hodina 7,20 - 8,05 

  Prestávka   10 min. 
 2. vyučovacia hodina 8,15 – 9,00 

  Prestávka  10 minút 
 3. vyučovacia hodina 9,10 - 9,55 

  Prestávka 10 minút 
 4. vyučovacia hodina 10,05 – l0,50 

  Prestávka  10 minút 
 5. vyučovacia hodina l1,00 - ll,45 

  Prestávka 20 minút 
 6.vyučovacia hodina 12,05 - 12,50 

  Prestávka  5  minút 
 7.vyučovacia hodina 12,55 - l3,40 

  Prestávka  5 minút 
 8.vyučovacia hodina 13,45 - 14,30 

 
 

 Vyučovanie sa riadi podľa rozvrhu hodín a v zmysle vnútorného  poriadku SŠ. 
 Obedňajšia prestávka je od l1,45 hod do 12,05 hod. Medzi  vyučovacími hodinami sú prestávky 
v rozsahu  10 min. , obedňajšia prestávka je 20 min.  a v popoludňajších hodinách je 5.min. 
prestávka..  
 
 
 
 
 
 

Schválil Mgr. Dušan Zdechovan 
Poverený riaditeľ školy 


