
PORADNÉ ORGÁNY A KOMISIE 
 

Sú kolektívnym orgánom pre posudzovanie otázok súvisiacich s činnosťou a ďalším 
rozvojom školy. Stálymi poradnými orgánmi sú zástupcovia riaditeľa, výchovný poradca 
a koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 
a koordinátor environmentálnej a predmanželskej výchovy. 
 
Pedagogická rada 
Je poradným orgánom riaditeľa školy. Jej úlohou je usmerňovať a zjednocovať prácu 
všetkých pedagogických zamestnancov školy a spolupracovať pri riešení hlavých úloh vo 
výchove a vzdelávaní. 
Členmi sú: učitelia, MOV. 
Pedagogickú radu zvoláva a riadi riaditeľ školy. Plán práce je súčasťou plánu práce hlavných 
úloh školy. Upravuje sa pre každý školský rok. 
Pedagogická rada je zvolávaná podľa potreby školy, najmenej však 1x za štvrťrok. Zo 
zasadnutia sa robia písomné zápisy a výpisy zo záverov pedagogickej rady. 
 
Rada školy 
Je poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, 
rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy 
a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 
 
Rada rodičov 
Jej úlohou je pomáhať pri uskutočňovaní plánu práce a programu školy, pri zlepšovaní 
materiálneho vybavenia, pri financovaní výchovných a vzdelávacích aktivít a pod. 
 
Žiacka školská rada 
Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy 
a vzdelávania. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje 
stanoviská a návrhy a volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy. 
 
Porada vedenia 
Prejednáva aktuálne úlohy na zabezpečenie chodu školy. Koná sa 1x týždenne. Porady sa 
zúčastňujú: riaditeľ, ZRTV, ZRPV, ZRTEČ, vedúca ekonomického úseku. 
 
Gremiálna porada 
Prejednáva dôležité koncepčné a rozvojové otázky pre zaistenie chodu školy. Koná sa 
pravidelne 1 x mesačne. Porady sa zúčastňujú: riaditeľ, ZRTV, ZRPV, ZRTEČ, hlavní majstri 
odbornej výchovy, vedúca ekonomického úseku, vedúci pracovísk, referent BOZP, PO, CO. 
Na pracovné porady vedenia školy a gremiálne porady nadväzujú porady zložiek školy 
/úseky/, a tak je zabezpečené plnenie úloh, ktoré vyplývajú z porád vedenia školy pre 
jednotlivé úseky. Plán práce porád vedenia je súčasťou plánu práce školy, upravuje sa pre 
každý školský rok a v prípade potreby sa upravuje aj v priebehu roka. 
 
Pracovné komisie 
Sú zriaďované podľa potreby na zabezpečovanie rôznych úloh ako napr.: inventarizácie, 
BOZP, odškodňovanie úrazov, škodovej komisie a pod. Pracovné komisie zriaďuje a ruší 
riaditeľ školy. 
 



Predmetové komisie 
Napomáhajú k zvyšovaniu úrovne výchovy a vyučovania v jednotlivých predmetoch 
teoretického vyučovania a praktického vyučovania. Plány práce vypracúvajú vedúci 
predmetových komisií každoročne. Navrhujú ich ZRTV a ZRPV po prejednaní s riaditeľom 
školy. 
Zameriavajú sa na: 

- zvyšovanie metodickej a odbornej úrovne výchovy a vyučovania, 
- dodržiavanie nadväznosti medzi TV a PV, 
- uplatňovanie medzipredmetových vzťahov, 
- rozbory praktického využitia učiva, 
- proporcionálne zastúpenie predmetov vo vyučovaní, 
- navrhujú témy na maturitné a záverečné skúšky, 
- navrhujú predsedov na maturitné a záverečné skúšky. 

 
Metodické združenie 
Zameriava sa na zabezpečovanie úzkej spolupráce medzi učiteľmi odborných predmetov 
a majstrami odbornej výchovy za účelom zjednocovania výchovno-vzdelávacej činnosti, 
výmeny skúseností a jednotného pôsobenia na žiakov v oblasti vzdelávania a využívania 
nových poznatkov v odbornej praxi. 
 
 


