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ESŠ:
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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia  

1) Rokovací poriadok pedagogickej rady upravuje:

a) postup prípravy rokovania pedagogickej rady, 

b) postup a pravidlá rokovania pedagogickej rady, 

c) postup prijímania uznesení pedagogickej rady, 

d) postup prijímania opatrení pedagogickej rady 

e) spôsob a postup kontroly plnenia uznesení a opatrení pedagogickej rady. 


 Čl. 2 

Postavenie a poslanie pedagogickej rady  

1) Pedagogická rada je iniciatívny, poradný a konzultatívny orgán riaditeľa školy.

2) Pedagogickú radu tvoria všetci pedagogickí zamestnanci školy. 

3) Pedagogickú radu zvoláva a vedie riaditeľ školy alebo ním poverená osoba (zvyčajne 

zástupca riaditeľa). 

4) Pedagogickej rade patria kompetencie podľa platných právnych predpisov. 

5) Pedagogická rada prerokúva zásadné ciele výchovy a vzdelávania školy, priority školy a 

hodnotí úroveň ich plnenia.

6) Pedagogická rada prijíma závery uzneseniami. Spôsob prijímania uznesení pedagogickou 

radou je upravený v nasledovných článkoch tohto rokovacieho poriadku.

7) Uznesenia pedagogickej rady majú charakter odporúčaní a pre riaditeľa školy nie sú 

záväzné. 

8) Pedagogická rada plní nasledovné funkcie: 


a) informačná – informovanie všetkých pedagogických zamestnancov o aktuálnych 
otázkach a problémoch, 


b) jednotiaca – spoločné spolurozhodovanie všetkými pedagogickými zamestnancami, 

c) odporúčajúca – rozhodnutia pedagogickej rady majú vo vzťahu k riaditeľovi odporúčací 

charakter, kým smerom k pedagogickým zamestnancom sú záväzné, 

d) kontrolná a hodnotiaca – kontrola a hodnotenie uznesení, 

e) poradná – vo vzťahu k riaditeľovi, metodickým orgánom a jednotlivým členom 

pedagogickej rady, 

f) výchovná – výmena skúseností, poznatkov, príkladov dobrej praxe, usmerňovanie 

zamestnancov v rámci pedagogického zboru.

9) Pedagogická rada školy má odporúčacie kompetencie vo vzťahu k riaditeľovi školy a 

uznesením odporúča resp. neodporúča riaditeľovi školy schváliť:

a) školský vzdelávací program a jeho zmeny a dodatky, 

b) plán hlavných úloh školy, 

c) školský poriadok, 
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d) organizačný poriadok školy, 

e) pracovný poriadok školy, 

f) kritériá prijímacieho konania žiakov, 

g) návrh počtu tried na nasledujúci školský rok, 

h) výchovné opatrenia uložené riaditeľom školy, 

i) rozvrh hodín, 

j) návrhy a otázky, ktoré jej predloží riaditeľ školy, resp. ktorýkoľvek člen PR, 

k) iné dôležité aktuálne témy týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu. 


10) Pedagogická rada školy má hodnotiace kompetencie a uznesením hodnotí a vyhodnocuje:

a) výsledky výchovnej a vzdelávacej činnosti za klasifikačné obdobie školského roku a za 

celý školský rok, 

b) výsledky práce predmetových komisií, 

c) prípravu a výsledky celoslovenského testovania 9 a ďalších celoplošných testovaní, 

d) výsledky maturitných skúšok, 

e) výsledky prijímacieho konania, 

f) priebežné a komplexné hodnotenie plnenia plánu práce školy. 


11) Pedagogická rada má právo byť informovaná a uznesením berie na vedomie: 

a) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok, 

b) plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, 

c) výsledky komisionálnych skúšok, 

d) výchovné opatrenia a pochvaly udelené riaditeľom školy, 

e) správy o mimoškolskej a záujmovej činnosti žiakov, 

f) závery školskej inšpekcie,


Čl. 3 

Práva a povinnosti členov pedagogickej rady 

1) Členom pedagogickej rady školy je každý pedagogický zamestnanec školy.

2) Člen pedagogickej rady má právo:


a) podieľať sa na príprave rokovania pedagogickej rady

b) navrhovať body programu rokovania pedagogickej rady

c) vznášať otázky a vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným bodom programu, 

d) oboznamovať účastníkov pedagogickej rady o svojich poznatkoch a skúsenostiach z 

oblasti výchovy a vzdelávania žiakov, 

e) navrhovať pripomienky, odporúčania, závery a opatrenia, 

f) hlasovať o predkladaných návrhoch. 


3) Povinnosťou člena pedagogickej rady je: 

a) zúčastňovať sa na rokovaní pedagogickej rady, 

b) plniť závery a úlohy prijaté na zasadnutí pedagogickej rady
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Čl. 4 

Príprava na rokovanie a zvolanie pedagogickej rady 

1) Pedagogická rada zasadá riadne - podľa plánu zasadaní pedagogickej rady alebo mimoriadne 
- podľa aktuálnej potreby. Plán zasadnutí pedagogickej rady je súčasťou plánu práce školy na 
príslušný školský rok.


2) Pedagogická rada zasadá prezenčne alebo dištančne. O spôsobe zasadnutia pedagogickej 
rady informuje riaditeľ školy členov pedagogickej rady 3 dni vopred. Dištančná forma 
zasadnutia pedagogickej rady musí byť zabezpečená tak, aby každý člen pedagogickej rady 
mal možnosť účasti na zasadnutí pedagogickej rady.


3) Za činnosť pedagogickej rady školy zodpovedá riaditeľ školy.

4) Riaditeľ školy zvoláva, vedie a riadi rokovanie pedagogickej rady školy. V prípade 

neprítomnosti riaditeľa školy zvoláva a riadi rokovanie pedagogickej rady školy štatutárny 
zástupca riaditeľa školy alebo ním poverený zamestnanec, alebo ak je pedagogická rada 
zvolaná podľa čl. 4, ods. 9) rokovanie vedie zástupca riaditeľa školy alebo služobne najstarší 
člen pedagogickej rady školy.


5) Pedagogická rada zasadá najmenej päťkrát v školskom roku. 

6) Rokovanie pedagogickej rady pripravuje vedenie školy v súčinnosti s vedúcimi metodických 

združení a predmetových komisií na základe plánu práce pedagogickej rady, plánu práce 
školy a aktuálnych úloh školy.


7) Člen pedagogickej rady školy je oboznámený s návrhom programu zasadnutia pedagogickej 
rady školy najmenej 3 dni pred zasadnutím pedagogickej rady.


8) Riadne rokovanie PR sa uskutočňuje podľa harmonogramu zasadnutí pedagogickej rady, 
uvedeného v pláne práce školy. V odôvodnených prípadoch má riaditeľ školy právo preložiť 
termín riadneho zasadnutia pedagogickej rady školy. 


9) Mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady školy zvoláva riaditeľ školy podľa potreby alebo 
vždy, ak to navrhne aspoň 1/5 členov pedagogických zamestnancov - členov pedagogickej 
rady školy.


12) Ak riaditeľ školy odmietne zvolať mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady školy v zmysle čl. 
4, ods. 9) tohto rokovacieho poriadku, pedagogická rada sa zíde k zasadnutiu v 15. deň od 
doručenia návrhu (riaditeľovi) na zvolanie pedagogickej rady. V takomto prípade pedagogickú 
radu môže viesť zástupca riaditeľa školy alebo služobne najstarší člen pedagogickej rady 
školy.


Čl. 5 

Rokovanie pedagogickej rady 

1) Členom pedagogickej rady je každý pedagogický zamestnanec školy. 

2) Neúčasť pedagogického zamestnanca na zasadnutí pedagogickej rady, neskorý príchod člena 

pedagogickej rady na zasadnutie pedagogickej rady, predčasný odchod člena pedagogickej 
rady zo zasadnutia pedagogickej rady ospravedlňuje riaditeľ školy, prípadne predsedajúci, 
pred zasadnutím pedagogickej rady. 


3) Pedagogická rada je uznášaniaschopná ak je na zasadnutí prítomných minimálne 2/3 členov 
pedagogickej rady.


4) V úvode zasadnutia pedagogickej rady školy určí predsedajúci zapisovateľa zápisnice a jej 
overovateľa/overovateľov.
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5) Na úvod rokovania pedagogickej rady zisťuje predsedajúci uznášaniaschopnosť pedagogickej 
rady. Výsledok zisťovania oboznámi členom pedagogickej rady. V prípade zistenia 
neuznášaniaschopnosti pedagogickej rady - nie je možné ďalej pokračovať vo formálnom 
zasadnutí pedagogickej rady školy.


6) V prípade, že pedagogická rada je uznášaniaschopná, predsedajúci oboznámi prítomných s  
návrhom programu zasadnutia pedagogickej rady školy. Zároveň vyzve členov pedagogickej 
rady školy k návrhu zmeny či doplnenia programu zasadnutia a dá o jednotlivých návrhoch 
jednotlivo hlasovať.


7) Pedagogická rada prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade 
rovnosti hlasov sa prihliada na hlas predsedajúceho.


8) Zasadanie pedagogickej rady sa oficiálne začne schválením a riadi schváleným programom 
zasadnutia pedagogickej rady školy.


9) Obligatórnym bodom programu zasadnutia pedagogickej rady školy je kontrola plnenia 
uznesení a zadaných úloh z ostatného zasadnutia pedagogickej rady školy. Predsedajúci 
vykoná kontrolu plnenia uznesení a zadaných úloh z poslednej pedagogickej rady. 
Predsedajúci konštatuje splnenie, resp. nesplnenie uznesení a úloh. V prípade nesplneného 
uznesenia, resp. úlohy vyzve zodpovedných k náprave a udelí im slovo, aby sa mohli vyjadriť k 
dôvodom nesplnenia uznesenia, resp. úlohy. Predsedajúci zároveň rozhodne o opatreniach a 
udelí novú úlohu s určením zodpovednosti, termínom jej splnenia a kontroly.


10)Do diskusie sa členovia a ostatní prizvaní hostia hlásia. Slovo im udeľuje predsedajúci podľa 
poradia, v akom sa do diskusie hlásili. V jednej veci môže účastník zasadnutia prehovoriť 
najviac dvakrát.


11)Účastníci rokovania nesmú rušiť vystúpenie osoby, ktorá má oficiálne pridelené slovo v jeho 
prejave.


12)Predsedajúci môže po prvotnom upozornení diskutujúcemu odobrať slovo ak sa výrazne 
vzdialil od témy, alebo ak jeho prejav vykazuje známky porušenia etických princípov a zásad 
slušného správania sa.


13)Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý člen pedagogickej rady školy. O takomto 
návrhu dá predsedajúci hlasovať okamžite.


14)Zasadnutí pedagogickej rady školy sa môžu zúčastniť i prizvaní hostia. Prizvaní hostia vstupujú 
do rokovania na základe ústneho požiadania, slovo im udeľuje predsedajúci.


15)Obsah rokovania pedagogickej rady školy je predmetom služobného tajomstva v zmysle 
Výnosu Ministerstva školstva SR č. 60/1997 Z. z. a členovia pedagogickej rady školy sú 
povinní zachovávať o skutočnostiach, ktoré podliehajú služobnému tajomstvu mlčanlivosť.


čl. 6

Prijímanie uznesení pedagogickou radou 

1) Pedagogická rada je schopná uznášať sa, ak sú na jej zasadnutí prítomných aspoň 2/3 členov.

2) Pred začiatkom každého hlasovania predsedajúci preverí uznášaniaschopnosť pedagogickej 

rady. Pedagogická rada je uznášaniaschopná ak je na zasadnutí prítomných minimálne 2/3 
členov pedagogickej rady.


3) Uznesenia pedagogickej rady školy sa prijímajú hlasovaním, ktoré môže byť verejné alebo 
tajné. Verejné hlasovanie sa uskutočňuje zdvihnutím ruky. PR môže nadpolovičnou väčšinou 
prítomných členov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Pre tajné 
hlasovanie je potrebné verejným hlasovaním vytvoriť trojčlennú komisiu, ktorá zabezpečí 
tajnosť hlasovania. Komisia zodpovedá pedagogickej rade za riadny priebeh tajného 
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hlasovania. Členovia komisie si spomedzi seba zvolia predsedu komisie. Komisia zabezpečí 
hlasovacie lístky, urnu a sčítavanie hlasov ako aj možnosť, aby mohol hlasovať každý prítomný 
člen pedagogickej rady. Po ukončení tajného hlasovania predseda komisie oznámi výsledky 
tajného hlasovania pedagogickej rade školy. Hlasovacie lístky skartujú členovia komisie. 
Predseda komisie zabezpečí zápisnicu z tajného hlasovania. Overovateľmi zápisnice z tajného 
hlasovania sú ostatní dvaja členovia komisie.


4) Pedagogická rada prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade 
rovnosti hlasov sa prihliada na hlas predsedajúceho. V prípade rovnosti hlasov v tajnom 
hlasovaní sa tajné hlasovanie 1x opakuje. Ak opakované hlasovanie potvrdí rovnosť hlasov - 
konštatuje sa, že pedagogická rada neprijala uznesenie.


5) Predsedajúci dáva o návrhu uznesenia hlasovať v poradí: ZA návrh, PROTI návrhu, ZDRŽAL 
SA hlasovania o návrhu uznesenia. Predsedajúci po každom hlasovaní oznámi výsledok 
hlasovania.


čl. 7 

Zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady školy 

1) Z každého zasadnutia pedagogickej rady školy sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica sa 
vyhotovuje v jednom origináli. Zo zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady školy nie je 
možné robiť žiadne kópie. Zápisnicu vyhotovuje člen pedagogickej rady školy, ktorého na za 
začiatku zasadnutia pedagogickej rady školy poverí predsedajúci.


2) Zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady školy je platná ak ju podpíše overovateľ a riaditeľ 
školy, prípadne predsedajúci (ak ním nie je riaditeľ školy).


3) Zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady školy je interný dokument, ktorý sa nezverejňuje. 
Je prístupný iba členom pedagogickej rady školy a ostatným osobám v zmysle platných 
právnych predpisov.


4) Zápisnica obsahuje:

a) dátum a miesto zasadnutia pedagogickej rady školy, 

b) schválený program zasadnutia pedagogickej rady školy, 

c) stručný a výstižný záznam prerokúvaných bodov,

d) návrhy uznesení, výsledok hlasovania o uzneseniach a znenie prijatých uznesení zo 

zasadnutia pedagogickej rady školy,

e) meno a priezvisko zapisovateľa,

f) podpis zapisovateľa,

g) podpis overovateľa,

h) podpis riaditeľa školy,

i) podpis predsedajúceho (ak ním nie je riaditeľ školy)

j) prezenčnú listinu účastníkov zasadnutia pedagogickej rady školy 

k) prílohy


5) Zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady školy je vyhotovená do 3 pracovných dní.

6) Zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady školy je k dispozícii k nahliadnutiu každému 

pedagogickému zamestnancovi školy v zborovni školy počas nasledujúcich 10 pracovných 
dní od jej vyhotovenia. Po uplynutí tohto času sa zápisnica archivuje. 


7) Zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady školy sa archivuje podľa zásad registratúry a 
registratúrneho poriadku školy.
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čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

1) Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku prerokúva pedagogická rada školy. 

2) Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje riaditeľ školy.

3) Rokovací poriadok SSŠ EES je zverejnený v zborovni školy a na webovej stránke školy.

4) Rokovací poriadok SSŠ EES nadobúda účinnosť dňom podpisu riaditeľom školy.


V Prešove, dňa 31.8.2020


PhDr. Martin Ďurišin, PhD., v. r.

riaditeľ SSŠ EES
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