
Dodatok č. 4 
k Organizačnému poriadku 

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 
 
 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo 786/2009 zo dňa 
26.08.2009 schválilo Organizačný poriadok, uznesením číslo 116/2010 zo dňa 25.08.2010 
schválilo dodatok č. 1,  uznesením číslo 270/2011 zo dňa 24.08.2011 schválilo dodatok č. 2 
a uznesením číslo 373/2012 zo dňa 25.04.2012 schválilo dodatok č. 3 k Organizačnému 
poriadku Strednej odbornej školy, Športová 675, Stará Turá, so sídlom Športová 675, 916 01 
Stará Turá, IČO: 00893188. 

 
 

I. 
 
Dodatkom č. 4 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy,  Športová 675, 

Stará Turá (ďalej len dodatok) sa mení s  účinnosťou od 01.08.2013 Organizačný poriadok 
Strednej odbornej školy, Športová 675, Stará Turá nasledovne:  

  
 

1. V článku V: 
a) bod 6 sa vypúšťa a nahrádza sa: 
„6. Riaditeľ po vyjadrení rady školy vymenúva a odvoláva zástupcu pre teoretické 
vyučovanie a zástupcu pre praktické vyučovanie.“ 
b) bod 7 sa vypúšťa a nahrádza sa: 
„7. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca pre praktické vyučovanie, 
resp. iný vedúci zamestnanec, ktorého riaditeľ písomne poveril zastupovaním.“ 
c) bod 9 sa vypúšťa a nahrádza sa: 
„9. Úsek technicko-ekonomických činností riadi vedúci úseku technicko-ekonomických 
činností.“ 
d) bod 10 sa vypúšťa a nahrádza sa: 
„10. Úsek školského stravovania riadi vedúci školskej jedálne – pokladník.“ 
e) bod 12 sa vypúšťa a nahrádza sa: 
„12. Riaditeľ vymenúva vedúceho úseku technicko-ekonomických činností, vedúceho 
školskej jedálne - pokladníka, vedúceho vychovávateľa a ustanovuje triednych učiteľov, 
výchovného poradcu a vedúcich predmetových komisií.“ 
 

2. V článku VII bod 1 sa vypúšťa a nahrádza sa: 
„1. Vedúcimi zamestnancami sú: 

 riaditeľ, 

 zástupca pre teoretické vyučovanie, 

 zástupca pre praktické vyučovanie, 

 vedúci úseku technicko-ekonomických činností, 

 vedúci školskej jedálne - pokladník, 

 vedúci vychovávateľ.“ 
 

3. V Prílohe č. 1: 
a) v úseku riaditeľa sa slová „školský psychológ“ vypúšťajú. 
b) v úseku TEČ sa slová „Zástupca pre TEČ“ nahrádzajú slovami „Vedúci úseku 

TEČ“. 
c) v úseku TEČ sa slová „referent technických činností – skladník“ vypúšťajú. 
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d) v úseku školského stravovania sa slová „Vedúci školskej jedálne“ nahrádzajú 
slovami „Vedúci školskej jedálne – pokladník“. 

e) za textom „Úsek riaditeľa“ sa číslovka 1,3 nahrádza číslovkou 1,0. 
f) za textom „Úsek výchovy a vzdelávania“ sa číslovka 29,5  nahrádza číslovkou 27,4. 
g) za textom „Úsek TEČ“ sa číslovka 12,1 nahrádza číslovkou 11,4. 
h) za textom „Úsek školského stravovania“ sa číslovka 9,0 nahrádza číslovkou 7,5. 
i) text „Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 60,9 (z toho v podnikateľskej 

činnosti: 1,0)“ sa nahrádza textom „Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 56,3 
(z toho v podnikateľskej činnosti: 0,5)“. 

 
  
 

II. 
 

1. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Organizačného poriadku Strednej odbornej 
školy, Športová 675, Stará Turá zo dňa 01.09.2009. 

 
2. Tento dodatok schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením 

číslo    /2013 dňa 29.04.2013, s účinnosťou od 01.08.2013. 
 
 
 
V Starej Turej dňa 01.08.2013 
 
 
 
 
 
 
 
                      Ing. Milan Duroška 
                      riaditeľ Strednej odbornej školy, 
                                                                                              Športová 675, Stará Turá 
 


