
Dodatok č. 4 

k  Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy strojníckej, Ul. pplk. 

Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 

Týmto dodatkom sa upravuje čl. 3 Pôsobnosť a členenie školy takto: 

Namiesto slov „SOŠS Skalica vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt 

vnútorne organizačne členený na 4  útvary podliehajúce riaditeľovi  školy, resp. ním 

menovaným riadiacim zamestnancom: 

1) útvar riaditeľa školy 

2) útvar teoretického vyučovania 

3) útvar praktického vyučovania 

4) útvar hospodársko-ekonomický“ 

sa vkladajú slová „SOŠS Skalica vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt 

vnútorne organizačne členený na 3  útvary podliehajúce riaditeľovi školy, resp. ním 

menovaným riadiacim zamestnancom: 

1) útvar riaditeľa školy 

2) útvar teoretického vyučovania a  praktického vyučovania 

3) útvar hospodársko-ekonomický“. 

 

Týmto dodatkom sa upravuje čl. 5 bod b) nasledovne: namiesto slov „zástupcovia pre 

teoretické a praktické vyučovanie“ sa vkladajú slová „zástupca pre teoretické a praktické 

vyučovanie“. 

Zároveň sa týmto dodatkom upravuje čl. 7 – Hlavné činnosti jednotlivých útvarov v bode 2 sa 

namiesto slov „Útvar teoretického vyučovania“ vkladajú slová „Útvar teoretického 

a praktického vyučovania“.  

S účinnosťou od 01. 02. 2019 sa ruší pracovná pozícia – funkcia zástupcu riaditeľa školy pre 

praktické vyučovanie,  a tým sa znižuje počet zamestnancov na úseku praktického 

vyučovania.  

V čl. 7 na stane 7 je  znenie bodu „2. Útvar teoretického vyučovania“ nahrádza týmito 

slovami: 

„2. Útvar teoretického a praktického vyučovania 

Organizačná štruktúra zamestnancov:   

a/ zástupca riaditeľa  pre teoretické a  praktické vyučovanie, 

b/ predsedovia predmetových komisií a metodickej komisie pre odbornú výchovu 

c/ výchovný poradca 

d/ učitelia, triedni učitelia, externí učitelia 

e/ majstri odbornej výchovy  

f/ odborný referent TPV.“ 



 

V čl. 7 na stane 11 sa vypúšťajú slová „3.  Útvar praktického vyučovania 

Organizačná štruktúra zamestnancov:   

a/ zástupca riaditeľa  pre praktické vyučovanie, 

b/ majstri odbornej výchovy 

c/  ostatní, nepedagogickí zamestnanci – údržbár odborný referent TPV“. 

Bod 3 čl. 7 sa stáva súčasťou bodu 2 čl. 7 v celom rozsahu,  okrem vyššie uvedených 

vypustených slov. 

 

V čl. 7 bod 4 Útvar hospodársko-ekonomickej činnosti sa mení číslo bodu 4 na 3.  

Nové znenie je 3. Útvar hospodársko-ekonomickej činnosti 

Organizačná štruktúra zamestnancov: 

a/ vedúci ekonóm 

b/ odborný referent 

c/ hospodárka 

d/ školník, upratovačky, vrátnik, ostatní nepedagogickí zamestnanci – údržbár. 

 

 

V Skalici 21. 1. 2019     Mgr. Katarína Zelenková v.r. 

        riaditeľka  

 

 


