
Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 
 

 

ŠTRUKTÚRA PEDAGOGICKÝCH / ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY  

 

 
čl. 1 

 

    Riaditeľ Základnej školy, Nábrežná ulica č. 845, Kysucké Nové Mesto na základe ustanovenia 

§ 32 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o odborných zamestnancoch a pedagogických 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“) 

a po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom Mestom Kysucké Nové 

Mesto určil nasledujúcu štruktúru kariérových pozícií v škole Základná škola, Nábrežná ulica 

845/17, Kysucké Nové Mesto 

 

čl. 2 

 

Kariérové pozície v Základnej škole, Nábrežná ulica č. 845, Kysucké Nové Mesto sú: 

 

 

1. pedagogickí zamestnanci špecialisti podľa § 33 zákona č. 317/2009 Z. z. sú : 

 

 triedny učiteľ : 31 triednych učiteľov 

 výchovný poradca : PaedDr. Zita Ševčíková 

 vedúci MZ : 4 pedagogickí pracovníci (1. – 4. ročník) (Mgr. Bandurová, Mgr. Koptáková, 

Mgr. Čelková, Mgr. J. Vlčková) 

 vedúci PK na ročníkoch 5. – 9. : matematika, fyzika (Mgr. Kováčová), slovenský jazyk 

a literatúra (Mgr. Svrčková), cudzie jazyky (Mgr. Kubišová Madigárová), geografia – 

(Mgr. Emília Palicová) biológia, chémia (Mgr. Galgaňáková), občianska náuka – dejepis 

(Mgr. Mojtová) , telesná výchova (Mgr. Vlčáková), koordinátori : prevencie (Mgr. 

Hmírová) , výchovy k manželstvu a rodičovstvu (Mgr. Drexlerová), environmentálnej 

výchovy (Mgr. Galgaňáková), informatika a informatická výchova (Mgr. Renáta 

Vlčková), koordinátor voľného času v ŠKD (Mgr. Mária Švaňová) 

 asistent učiteľa : Mgr. Ivana Mizerová 

 



2. vedúci pedagogickí zamestnanci podľa § 34 zákona č. 317/2009 Z. z.: 

 

 riaditeľ školy : PaedDr. Igor Drexler 

 zástupca riaditeľa : Mgr. Čepelová, Mgr. Bodóová 

 

3. odborní zamestnanci špecialisti podľa § 33 zákona č. 317/2009 Z. z. sú : 

 

 školský špeciálny pedagóg : PaedDr. Jarmila Michelová 

 

čl. 3 

 

Štruktúra zamestnancov je interným normatívnym právnym aktom záväzným pre všetkých 

zamestnancov zamestnávateľa, ktorým je Základná škola, Nábrežná ulica 845/17, Kysucké Nové 

Mesto 

 

Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2017 

 

Zmeny a doplnenia štruktúry pedagogických/odborným zamestnancov školy Základná škola, 

Nábrežná ulica 845/17, Kysucké Nové Mesto je oprávnený vykonávať výlučne riaditeľ školy  po 

predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade a so zriaďovateľom. 

 

V Kysuckom Novom Meste, dňa 31. augusta 2017 

 

                                                                                                               PaedDr. Igor Drexler 

                                                                                                                       Riaditeľ školy 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 28. augusta 2017 

 

Prerokované so zriaďovateľom Mesto Kysucké Nové Mesto, v zastúpení Ing. Ján Hartel , 

primátor mesta    dňa  4. septembra 2017 

 


