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Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Materskej školy v Slovinkách. 

Upravuje riadenie a organizáciu, určuje rozdelenie práce, organizáciu orgánov na škole, práva 

a zodpovednosť zamestnancov, vnútorné a vonkajšie vzťahy Materskej školy v Slovinkách. 

Úlohy materskej školy podrobne upravuje Štatút materskej školy, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto organizačného poriadku. 

Čl. I. 

Základné ustanovenia 
 

1. Materská škola v Slovinkách na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydal Okresný úrad 

Spišská Nová Ves a dodatku č. 1, ktorý vydal obecný úrad Slovinky, v zmysle 

ustanovenia § 4 a 5 zákona NR č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a štátnej 

samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, § 21 zákona NR č. 303/1995 Z.z. a 

§ 13 zákona NR č. 222/1996 Z.z. je od 1.9.1987 rozpočtovou organizáciou bez právnej 

subjektivity hospodáriacou na základe rozpočtu určeného zriaďovateľom 

s identifikačným číslom 710031130.  

2. Zriaďovacia listina bola vydaná dňa 1.3.2001 pod č. 01585-01 a dodatok č. 1 bol 

vydaný 1.7.2002,  v súlade s čl. XI zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.   

3. Pri materskej škole je zriadená aj školská jedáleň, ktorá svoju činnosť smeruje na 

výrobu jedál a nápojov pre školy a školské zariadenia podľa odporúčaných 

výživových dávok, noriem a receptúr pre školské stravovanie. Zriaďuje sa na 

konzumáciu jedál a nápojov v čase pobytu detí a zamestnancov v škole. Spolupôsobí 

pri utváraní zdravých výživových, hygienických a spoločenských návykov. Poskytuje 

stravovacie služby pre dôchodcov a cudzích stravníkov pri dodržiavaní všetkých 

hygienických opatrení. 

4. Materská škola poskytuje deťom predprimárne vzdelanie, výchovno-vzdelávaciu 

činnosť zameriava na všestranný rozvoj dieťaťa, dopĺňa rodinnú výchovu. Súčasťou je 

príprava dieťaťa na bezproblémový vstup do ZŠ a na povinnú školskú dochádzku. Jej 

cieľom je pripraviť dieťa na celoživotné vzdelávanie. 

 

Čl. II. 

Hospodárenie školy 

 

1. Právne postavenie :  

Materská škola v Slovinkách je rozpočtovou organizáciou bez právnej subjektivity, jej 

zriaďovateľom je Obec Slovinky.  

2. Svoju činnosť finančne zabezpečuje: 

-  z rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom, 

-  zo štátneho rozpočtu, 

- z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa(v zmysle Zákona 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 596/2003 o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v   § 28, odst.6, 

- z doplnkových mimorozpočtových zdrojov (sponzorské, dobrovoľné príspevky 

a dary) 

3. Hnuteľný majetok školy sa vedie v inventárnych záznamoch.  

 

Čl. III. 

Poslanie a úlohy školy 

 



1. Medzi základné úlohy materskej školy patrí: 

a) poskytuje predprimárne vzdelanie deťom vo veku 2 -6 rokov, 

b) zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť a odbornú pedagogickú činnosť, 

c) vytvára potrebné materiálne podmienky pre zamestnancov a deti materskej školy, 

d) zabezpečuje starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok školy, 

e) zabezpečuje riadne hospodárenie s majetkom školy, 

f) zabezpečuje hospodárne a efektívne využívanie finančných prostriedkov školy, 

g) zabezpečuje plnenie úloh na úseku školského stravovania, 

h) informuje Radu školy o stave a problémoch školy, 

i) zabezpečuje plnenie úloh na úseku PO a BOZP podľa platných predpisov, 

j) zabezpečuje plnenie ďalších úloh v zmysle príslušnej legislatívy SR. 

 

Čl. IV. 

Organizačná štruktúra školy 

 

 Organizácia školy sa vnútorne člení na úseky. 

1. Úsek riaditeľa školy 

2. Pedagogický úsek 

3. Ekonomický, mzdový a personálny úsek 

4. Úsek školského stravovania 

5. Úsek BOZP a PO 

 

1. Úsek riaditeľa školy 

Riaditeľ školy zodpovedá   za  dodržiavanie ŠVP, ŠkVP, všeobecne  záväzných   právnych   

predpisov,  ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, za odbornú a 

pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy, hodnotenie pedagogických a 

odborných zamestnancov, rozpočet, financovanie a za efektívne využívanie finančných 

prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy, zodpovedá za riadne hospodárenie s 

majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy.  

 

V zmysle zákona č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.245/2008 Z.z podľa § 5 ods. 2 zákona 

riaditeľ zodpovedá za 

a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, 

b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu,  

c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov, 

d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom 

činnosti školy alebo školského zariadenia, 

e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 

f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia, 

g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na 

zabezpečenie činnosti školy, 

h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy. 

Podľa § 5 ods. 13 zákona riaditeľ materskej školy rozhoduje o 

a) prijatí dieťaťa do materskej školy, 

b) zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, 

c) prerušení dochádzky dieťaťa, 

d) predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania,  



e) určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s predprimárnym vzdelávaním. 

Podľa § 6 ods. 8 písm. j) zákona riaditeľ prerokuje s Radou školy a so zriaďovateľom školský 

vzdelávací program. 

V zmysle zákona č.317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch, riaditeľ školy 

zodpovedá za: 

a) za kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania,  

b) zodpovedá za zabezpečenie a vedenie školského registra v súlade s § 58 a § 59 zákona 

č. 317/2009 Z. z.  

c) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 

 

Vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade:    

a) organizačný poriadok školy, 

b) pracovný poriadok školy / prerokuje  sa aj v ZO OZ/, 

c) školský (vnútorný ) poriadok školy / prerokuje sa aj v Rade školy/, 

d) prevádzkový poriadok školy /schvaľuje RÚVZ/, 

e) rokovací poriadok pedagogickej rady, 

f) školský vzdelávací program, ktorý si môže zriaďovateľ vyžiadať, 

g) plán práce školy na príslušný školský rok /schvaľuje PR/, 

h) vnútorné smernice, pokyny, plány a nariadenia v zmysle platnej legislatívy 

rozpracované na podmienky školy, 

i) kolektívnu zmluvu /po dojednaní s ZO OZ/. 

j) vydáva zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 52 ods. 4 zákona 317/2009 

v pracovnom poriadku  

k) v súlade s § 32 ods. 3 zákona 317/2009 Z. z. určuje štruktúru kariérových pozícií po 

prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom,  

l) vydáva ročný plán kontinuálneho vzdelávania po vyjadrení zriaďovateľa.  

 

Poskytuje zriaďovateľovi: 

a) údaje o školskom registri žiakov k 15. septembru príslušného školského roka, 

b) zoznam všetkých zapísaných žiakov do materskej školy do 15. apríla kalendárneho 

roka. 

c) údaje zo školského registra zamestnancov v zmysle § 58 zákona č. 317/2009 Z. z.  o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov najmenej jedenkrát ročne podľa stavu k 15. septembru príslušného 

školského roka.  

 

Predkladá zriaďovateľovi na schválenie a Rade školy na vyjadrenie: 

a) návrhy na počty prijímaných žiakov, 

b) návrhy na úpravy v školskom vzdelávacom pláne  

c) návrh rozpočtu, 

d) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, 

e) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 

ods. 5 písm. e) zákona 596/2003 Z. z.  

f) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, 



g) koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho 

vyhodnotenie, 

h) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

Vymenúva: 

a) inventarizačnú komisiu 

b) stravovaciu komisiu, 

c) komisiu na prešetrenie a odškodnenie registrovaného školského úrazu. 

 

 Schvaľuje: 

a) rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov a pridelenie triednictva,  

b) plány triednych učiteľov, výletov a exkurzií,  

c) nadčasovú prácu všetkých zamestnancov,  

d) pracovné cesty zamestnancov,  

e) plán dovoleniek /po prerokovaní so ZO OZ a v PR/,  

f) osobné príplatky a odmeny  

g) poskytovanie pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany 

zamestnanca § 136 až 141 ZP 

h) vnútorné dokumenty MŠ, 

 

Spolupracuje: 

a) so zriaďovateľom, samosprávou a obecným zastupiteľstvom, 

b) školami a školskými zariadeniami v obci a na ostatných úrovniach, 

c) s nadriadenými orgánmi, 

d) Radou školy a metodickým združením, 

e) so spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami v obci a na ostatných 

úrovniach. 

Riaditeľku MŠ v čase jej neprítomnosti zastupuje poverený zástupca riaditeľky školy v rámci 

rozsahu poverenia. Poverenie musí byť urobené písomne a musí v ňom byť uvedený rozsah 

oprávnenia povereného zamestnanca. 

Pri odvolaní riaditeľa školy poverí zriaďovateľ pedagogického zamestnanca MŠ jej vedením 

do vymenovania nového riaditeľa školy. 

 

2. Pedagogický úsek 

Pedagogickými zamestnancami školy sú všetci učitelia školy, ktorý majú platný pracovný 

pomer v škole. Učiteľky MŠ sú priamo podriadené starostovi obce a riaditeľke MŠ a plnia 

tieto úlohy: 

a) výchovu a vzdelávanie detí, ako i ostatné  svoje pôsobenie v škole i mimo školy,  

b) s vedením školy, ostatnými učiteľkami a nepedagogickými zamestnancami 

spolupracujú na vytváraní pozitívnej sociálnej klímy a rodinnej atmosféry  

rozhodujúcej pre plnenie cieľov školy, 

c) realizujú komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozširovanie 

vedomostí, zručností a návykov, získavanie elementárnych kompetencií detí  

s využitím špecifických diagnostických, výchovných a  vzdelávacích metód,  

d) pripravujú  tematické výchovno-vzdelávacie plány v stanovenom termíne, 



e) rešpektujú štatút školy, pracovný a školský poriadok školy, pracovné náplne a iné 

ostatné rezortné predpisy a vnútorné usmernenia,  

f) zodpovedajú za dodržiavanie školských vzdelávacích programov a platných učebných 

plánov, 

g) aktívne spolupracujú na tvorbe a realizácii pedagogických projektov školy, 

h) podieľajú sa na  hospodárnom narábaní s majetkom školy, 

i) sledujú oznamy a rešpektujú pokyny vedenia školy a uložené úlohy plnia 

v stanovenom termíne, 

j) v škole sa zdržiavajú v čase určenom osobným rozvrhom pracovného času, v čase 

porád zvolaných riaditeľstvom školy, v čase prechodného zastupovania iného 

vyučujúceho, v čase určenom na konzultácie s rodičmi, v čase mimoškolskej práce 

s deťmi, 

k) zodpovedajú za bezpečnosť pri  každom spoločnom podujatí s deťmi, vopred poučia 

účastníkov akcie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pred každým hromadným 

podujatím  predložia vedeniu školy podpísaný informovaný súhlas rodiča, 

l) vykonávajú pedagogický dozor pri deťoch v škole i mimo nej, podľa poverenia 

vedením školy, 

m) počas jesenných, zimných, polročných a veľkonočných prázdnin podľa záujmu 

rodičov zabezpečujú prevádzku v MŠ, alebo vykonávajú práce pridelené vedením 

školy, 

n) zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní 

práce a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj 

po skončení pracovného pomeru. 

 

3. Ekonomický, mzdový a personálny úsek 

Ekonomický a mzdový úsek školy zabezpečuje mzdová účtovníčka - vykonáva účtovníctvo 

organizácie, vykonáva účtovné závierky, sleduje priebežné čerpanie rozpočtu, zabezpečuje 

styk s peňažnými ústavmi, zabezpečuje úhrady faktúr a ich riadnu evidenciu. Pracovníčka Oc 

úradu  je priamo podriadená starostovi obce, spolupracuje s riaditeľkou MŠ a zodpovedá za 

tieto činnosti: 

a) zabezpečuje a spracúva kompletnú ekonomickú a mzdovú agendu školy, vrátane 

odmeňovania 

b) včasné vydávanie pracovných zmlúv a platových dekrétov pre všetkých pracovníkov 

školy v zmysle platných smerníc, 

c) dostupnými tokmi informácií sleduje platné vyhlášky a smernice týkajúce sa 

ekonomicko-hospodárskych a personálnych aspektov a podľa nich vykonáva svoju 

činnosť, 

d) vykonáva ďalšiu činnosť v zmysle pracovnej náplne, ktorú jej stanovil zamestnávateľ 

Ostatní prevádzkoví zamestnanci školy: 

        - školníčka - zabezpečuje prevádzku školy podľa pokynov riaditeľa školy, vykonáva 

drobné údržbárske práce, sleduje spotrebu energií, kontroluje, aby sa v priestoroch školy 

nezdržovali nepovolané osoby, 

        - upratovačka – kurička - upratuje určené priestory každý deň, oznamuje zistené 

nedostatky, pri odchode z pracoviska je zodpovedná za uzamknutie všetkých priestorov školy. 

Ako kurička zodpovedá, aby určené miestnosti boli včas a riadne vykúrené, je povinná šetriť 

vykurovacím médiom, nastavuje a odvzdušňuje radiátory. 

         - zamestnanci ŠJ - sú priamo podriadení starostovi, riaditeľke a vedúcej ŠJ a plnia si 

úlohy, ktoré im vyplývajú z pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. Predovšetkým dbajú 

o dodržiavanie BOZP a PO na pracovisku. 

 



4. Úsek školského stravovania 

Vedúca školskej jedálne 

a) zodpovedá za prevádzku a plynulý chod školskej jedálne, za prípravu jedál, za 

zostavovanie jedálneho lístka, za správne hospodárenie a včasné vedenie účtovnej 

agendy, zodpovedá za kvalitu práce kuchárok. 

b) Uzatvára dodávateľské zmluvy potravinárskeho tovaru nevyhnutného na zabezpečenie 

stravovania pre prihlásený počet stravníkov, uskutočňuje nákupy čistiacich 

a dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie nevyhnutnej údržby, čistoty a hygieny 

priestorov zariadenia školského stravovania a nákupy ďalších materiálnych potrieb 

nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky zariadenia. 

Školská jedáleň: 

a) Hlavná kuchárka – zabezpečuje výrobu jedál, zodpovedá za správne technologické 

postupy a riadi prácu ostatných pracovníkov v kuchyni. 

b) Pomocná kuchárka – zabezpečuje výrobu jedál vo zverenom úseku, zodpovedá za ich 

chuť a zdravotnú nezávadnosť. 

c) Pracovníčka v prevádzke – pomáha pri príprave doplnkových jedál, vykonáva 

umývanie riadu a zodpovedá za jeho čistotu. 

 

5. Úsek BOZP a PO 

Technik BOZP a PO v spolupráci so zriaďovateľom a riaditeľkou MŠ – zabezpečuje 

dodržiavanie platných predpisov v oblasti BOZP a PO v škole, vykonáva školenia 

pracovníkov školy v oblasti BOZP a PO. Zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie 

ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Úzko spolupracuje so starostom obce 

a s riaditeľkou MŠ. 

 

Čl. V. 

Poradné orgány a komisie 

 

Poradné orgány riaditeľa školy 

1. Rada školy, pedagogická rada a metodické združenie sú poradnými orgánmi riaditeľa v 

oblasti metodickej a odbornej úrovne a riadenia výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Rada školy -  je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje 

verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Má 5 členov a plní funkciu verejnej 

kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 

     a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy podľa osobitného 

predpisu, 

       b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie 

riaditeľa, 

       c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie 

riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa  predkladá vždy s odôvodnením, 

       d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku 

skutočnostiam podľa osobitného zákona. 

Pedagogická rada - tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci. Riaditeľ ju zvoláva podľa 

plánu zasadnutí. Pedagogická rada spája zodpovednosť jednotlivca (riaditeľa školy) so 

skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. Predstavuje 

najdôležitejší poradný orgán skupinového odborno-pedagogického riadenia v škole. Je 

najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy. Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú 

vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady. 



Metodické združenie – jeho úlohou je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania 

a výchovy. Za vedúcu MZ vymenúva riaditeľ najskúsenejšiu učiteľku s dobrými organizačný 

mi schopnosťami. Metodické združenie: 

                        - podieľa sa na rozhodovaní o zásadných metodicko-riadiacich otázkach, 

                      -  zodpovedá za metodickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacích činností 

                 - priebežne informuje vedenie školy o použitých metódach svojej práce, o 

dosahovaných výsledkoch, sleduje všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť k skvalitneniu 

výchovno-vzdelávacích činností, je v stálom kontakte s metodickými orgánmi – centrami. 

2. Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa 

školy upravujú rokovacie poriadky, ktoré schvaľuje a vydáva riaditeľ školy. 

3. Stanoviská a závery poradných orgánov majú pre riaditeľa školy odporúčajúci 

charakter. 

 

Stravovacia komisia 

Stravovacia komisia sa riadi Vyhláškou MŠ SR 121/1994 Z.z. o školskom stravovaní. 

Komisiu tvoria: zástupca riaditeľa MŠ, vedúca ŠJ, hlavná kuchárka, zástupca zamestnancov 

základnej školy v Slovinkách, zástupca rodičov. 

Hlavné úlohy stravovacej komisie: 

a) pomáhať vedúcej školského stravovania pri úspešnom riadení prevádzky podľa zásad 

správnej výživy, 

b) dozerať na hygienu prevádzky, bezpečnosť pri práci a údržbu zariadení, 

c) spolupracovať pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania a hygieny 

výdaja stravy, 

d) sledovať čas výdaja stravy a vykonávanie pedagogického dozoru počas výdaja 

stravy, 

e) pomáhať pri zabezpečovaní zásobovania potravín, 

f) podľa záujmu stravníkov riešiť doplnkové stravovanie. 

Komisia zasadá 2 x ročne, častejšie v prípade potreby. Zo zasadnutí komisie sa vedie zápis, 

ktorého kópia je uložené u vedúcej ŠJ. 

 

Inventarizačná komisia 

Inventarizačnú komisiu tvoria 4 členovia kolektívu MŠ. Komisia sa riadi príslušnými 

predpismi o vykonaní inventarizácie a správe majetku. Po skončení inventarizácie sa zhotoví 

písomný návrh na usporiadanie, vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku, ktorý 

komisia predkladá zriaďovateľovi. 

 

 

Čl. VI. 

Zamestnanci školy - práva, povinnosti a zodpovednosť 

 

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne a vnútroškolské 

predpisy. Zamestnanci školy si riadne plnia svoje povinnosti vyplývajúce z pracovno-

právnych vzťahov a z pracovného zaradenia.  

Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť: 

a) plniť príkazy priameho nadriadeného, 

b) využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh a dodržiavať pracovný čas, 

c) dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,  

d) ochraňovať majetok školy, chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím. 

Každý zamestnanec má tieto práva: 



a) právo na mzdu za vykonanú prácu podľa jej množstva a kvality,  

b) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci,  

c) požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie opatrení, potrebných pre 

bezpečnú prácu, 

d) dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce, 

e) oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, 

bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci ním 

vykonávanej. 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento organizačných poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov MŠ.  

2. Vedúci zamestnanec MŠ je povinný oboznámiť s obsahom organizačného poriadku MŠ 

všetkých podriadených zamestnancov. 

3. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľ MŠ.  

 

 

Čl. VIII. 

Účinnosť 

 

Tento organizačný poriadok  nadobúda účinnosť dňom 01.09.2010 a týmto dňom stráca 

účinnosť organizačný poriadok zo dňa 01.09.2009. 

 

 

 

 

V Slovinkách, 26.08.2010                                              Mgr. Lučanská Eva 

                                                                                                 riaditeľka MŠ 

 

 

 


