
Dodatok č. 6 
k Organizačnému poriadku 

Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 
 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo 794/2009 zo dňa 
26.08.2009 schválilo Organizačný poriadok, uznesením číslo 887/2009 zo dňa 28.10.2009 
schválilo dodatok č. 1, uznesením číslo 111/2010 zo dňa 25.08.2010 schválilo dodatok č. 2, 
uznesením číslo 265/2011 zo dňa 24.08.2011 schválilo dodatok č. 3,  uznesením číslo 376/2012 
zo dňa 25.04.2012 schválilo dodatok č. 4 a uznesením číslo 425/2012 zo dňa 22.08.2012 
schválilo dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové 
Mesto nad Váhom,  so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00161403. 

 
 

I. 
 
Dodatkom č. 6 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové 

Mesto nad Váhom (ďalej len dodatok) sa mení s  účinnosťou od 01.07.2013 Organizačný 
poriadok Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom nasledovne: 

 
          V Prílohe č.1: 

a) v úseku riaditeľa sa slová „školský psychológ“ vypúšťajú. 
b) v úseku výchovy a vzdelávania sa slovo „učiteľ“ vypúšťa. 
c) v úseku výchovy a vzdelávania sa slová „skladník – výdajca“ vypúšťajú. 
d) za textom „Úsek riaditeľa“ sa číslovka 1,4 nahrádza číslovkou 1,0. 
e) za textom „Úsek výchovy a vzdelávania“ sa číslovka 37,2 nahrádza číslovkou 

35,2. 
f) za textom „Úsek TEČ“ sa číslovka 17,2 nahrádza číslovkou 16,2. 
g) za textom „Úsek výchovy mimo vyučovania“ sa číslovka 10,8 nahrádza 

číslovkou 10,9. 
h) text „Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 67,6 (z toho v podnikateľskej 

činnosti: 9,8)“ sa nahrádza textom „Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 
64,3 (z toho v podnikateľskej činnosti: 9,9)“. 

 
 

II. 
 

1. Dodatok č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť Organizačného poriadku Strednej odbornej 
školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom zo dňa 01.09.2009. 

 
2. Tento dodatok schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením 

číslo    /2013 dňa 29.04.2013, s účinnosťou od 01.07.2013. 
 
V Novom Meste nad Váhom dňa 01.07.2013 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
Mgr. Peter Rebro 

                                                                                   riaditeľ Strednej odbornej školy,  
                                                                                  Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 
                            


