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Vnútorný poriadok  
 

pre prevádzkových zamestnancov 
 

 
 
 Účelom vnútorného poriadku je stanoviť osobitné povinnosti zamestnancov tak, aby sa 
zabezpečila ich pracovná disciplína, správna organizácia práce, účelné a hospodárne využitie 
pracovného času. 
 
 

Čl.I 
Povinnosti školníka a údržbára. 

   
- vedenie príručného skladu 
- stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca 
- zabezpečovanie doplňujúcich prác v škole 
- upratovanie vonkajších priestorov školy a ich údržba / upratovanie chodníkov, 

starostlivosť o zeleň/ 
- otváranie a zatváranie školy 
- oprava a výmena sanitárnych zariadení / batérie, ventily/ 
- oprava a výmena elektrických zariadení / žiarovky, zásuvky/ 
- oprava a výmena kovaní a zámkov / zámky, kľučky, štítky/ 
- maliarske práce, zasklievanie okien, oprava podláh 
- dbá aby boli pravidelne vyprázdňovane nádoby na smeti 
- vykonáva zabezpečovanie pošty, nákupy 
- pri remeselníckych prácach vedie záznam o vykonaní prác, o množstve spotrebovaného 

materiálu 
- zamyká školské budovy, pred uzavretím budov sa presvedčí, že je v nich zhasnuté, sú 

vypnuté všetky elektrospotrebiče, uzavreté prívody vody a plynu, uzavreté všetky okná a 
miestnosti a presvedčí sa že v budovách sa nezdržiava žiadna osoba 

- dbá aby boli v poriadku všetky kľúče, zámky a vykonáva všetky opravy a údržbu 
vnútorného zariadenia školy 

- vyvesuje štátne zástavy, udržuje ich vždy čisté a vhodne uložené 
- pomáha zabezpečovať výzdobu školy 
- dbá aby žiaci vchádzali do budovy školy v určený čas, aby sa v mimo vyučovacom čase 

nezdržiavali v budove školy 
- nájdenie predmetov väčšej hodnoty hlási vedúcemu zamestnancovi 
- dbá aby pri všetkých upratovacích prácach boli dodržiavané bezpečnostné opatrenia 
- upratuje betónové plochy areálu, aby vyhovovali hygienickým požiadavkám a 

bezpečnostným predpisom 
- dbá o nenarušovanie vyučovania / pohybu nepovolaných osôb v škole/ 
- plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy 
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Čl.II 

Povinnosti upratovačiek 
 
- raz denne po odchode žiakov vykonávajú tieto práce : 
- zametú učebne, ostatné miestnosti tak aby sa nevíril prach 
- zotrú prach s okenných rámov, vykurovacích telies s lavíc a ostatných zariadení 
- umyjú mokrou handrou dlážku učební, WC, umývarní a chodby 
- prepláchnu pridaním chem. prostriedkov žľaby pisoárov, sedadlá WC, rukoväť 

sťahovacích reťazí 
 
- dva krát denne vykonávajú tieto práce : 
-     stierajú handrou namočenou v teplej vode s pridaním chem. prostriedkov, schodištia,       
       rovnako chodby po začatí vyučovania aj po odchode žiakov z budovy 
 
- raz za sedem dní vykonávajú :  
- očistenie stien učební a ostatných miestností 
- poutierajú prach z osvetľovacích telies a ostatného zariadenia 
- vykonávajú dezinfekciu školskej budovy /WC/ 
 
- dva krát ročne vykonávajú : /cez veľké a jarné prázdniny/ 
- vyčistia a umyjú všetky okná šk. učební a miestností i okenných rámov zvonku i zvnútra 
- umyjú všetky dlážky 
- očistia steny učební a svetelné telesá 
 
- každá upratovačka je povinná prevádzať práce presne a včas 
- povinnosťou upratovačiek je dodržiavať pracovný čas  
- počas pracovnej doby sa zdržiavať v budove školy 
- šetria elektrickú energiu 
- po skončení vyučovania vypnú el. spotrebiče zo siete a zabezpečia aby sa zbytočne nikde 

nesvietilo 
-    plnia ďalšie úlohy určené riaditeľom školy 
 

Čl.III 
Povinnosti administratívnej pracovníčky 

 
- zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi 
- zabezpečuje výber hotovosti do pokladne, vyhotovuje objednávky 
- vykonáva inventarizáciu majetku školy 
- zabezpečuje nákup čistiacich prostriedkov  
- pripravuje doklady na účtovné spracovanie 
- vedie centrálny podací denník a zodpovedá za spisovú službu 
- zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností 
- zabezpečuje vyhotovenie, rozdelenie, expedíciu a evidenciu vnútroorganizačných noriem, 

príkazov a pokynov 
- vybavuje administratívne práce 
- vedie evidenciu tlačív  
- spracúva návrhy pracovnej zmluvy pre novoprijatých zamestnancov, riadi sa pokynmi 

riaditeľa školy 
- zabezpečuje všetky doklady zamestnanca potrebné k vedeniu osobnej agendy 
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Čl.IV 
Povinnosti kuriča 

 
- zodpovedá, aby určené miestnosti boli včas a riadne vykúrené podľa stanovenej teploty 
- zabezpečuje udržiavanie teploty v miestnosti mimo vyučovacieho času, podľa potrieb aj 

vo sviatkoch a dňoch pracovného pokoja 
- je povinný šetriť palivom 
- vykonáva všetky  práce spojené s prevádzkou kotolne 
- zodpovedá za čistenie a bežnú údržbu kotlov 
- nastavuje a odvzdušňuje radiátory 
- plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy 
  
 
 
 
 
Prezenčná listina 
 
1   Štefan vasilko                           školník - údržbár          ......................................... 

2.  Eva Dudášová                           administrat. prac.          ........................................ 

3 Kvetoslava  Nusová                    upratovačka                   ........................................ 

4.ZlaticaBabjačková                       upratovačka                  ........................................ 

5. Eva Bednárová                            upratovačka                     ....................................... 

6. ..............................                       kurič                             ...................................... 

 

 

V Slovenskej Kajni: 24.08.2011    ........................................... 

                Riaditeľ školy 
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