
Riaditeľ školy  

Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo 

zriaďovateľ školského zariadenia.  

Ak je zriaďovateľom obec, samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, vymenúva riaditeľa 

na päťročné funkčné obdobie zriaďovateľ na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych 

dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na 

základe výberového konania, okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný. Návrh rady školy je pre 

zriaďovateľa záväzný.  

Riaditeľ zodpovedá za  

 dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,  

 vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného 

programu,  

 vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov,  

 dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom 

činnosti školy alebo školského zariadenia,  

 každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,  

 úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,  

 rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na 

zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,  

 riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského 

zariadenia.  

Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o : 

1. prijatí žiaka do školy,  

2. odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,  

3. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,  

4. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,  

5. oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich 

častí,  

6. povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,  

7. uložení výchovných opatrení,  

8. povolení vykonať komisionálnu skúšku,  

9. povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý 

nie je žiakom školy,  

10. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 

starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,  

11. individuálnom vzdelávaní žiaka,  

12. vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so 

súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,  

13. individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,  

14. umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu.  

 


