
REGISTER DOKUMENTÁCIE MATERSKEJ ŠKOLY ZUZKIN PARK 2, KOŠICE

1) Školský vzdelávací program
2) Plán práce školy
3) Aprobačný poriadok zamestnávateľa
4) Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov
5) Dodatok č. 1 k bezpečnostnému projektu ochrany osobných údajov
6) Dodatok č. 2 k bezpečnostnému projektu ochrany osobných údajov
7) Delimitačný protokol č. 26/II – a o prechode nehnuteľného majetku 
8) Delimitačný protokol č. 26/II o odovzdaní a prevzatí kompetencií, o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky 
a o prechode hnuteľného majetku

9) Interná smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií a výletov
10) Interná smernica 1/13 pre pedagogických zamestnancov materskej školy pre 

oznamovanie vzniku školských úrazov a nebezpečných udalostí, k spísaniu záznamu 
a postupu pri jeho odškodnení

11) Interná smernica č. 2/2015 Stravovanie zamestnancov
12) Interná smernica č. 4/2013 o vyplácaní cestovných náhrad 
13) Interná smernica č. 9/2013 o vymáhaní spôsobenej škody a o škodovej komisii
14) Interná smernica o vypisovaní pedagogickej dokumentácií
15) Interná smernica o stravovaní zamestnancov
16) Kolektívna zmluva
17) Kolektívna zmluva vyššieho v štátnej 
18) Metodické usmernenie č. 62/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka

škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, 
výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny

19) Organizačný poriadok
20) Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy
21) Príkaz riaditeľa č. 1/2013 o zabezpečení pitného režimu, o podrobnostiach o ochrane 

zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
22) Príkaz riaditeľa č. 2/2013 Zákaz fajčenia v MŠ
23) Smernica upravujúca postup v oblasti tvorby interných predpisov 
24) Príkaz riaditeľa č.3/2013 na zákaz používania alkoholických nápojov, omamných látok

a psychotropných látok u zamestnávateľa
25) Príkaz riaditeľa č. 4/2013 O používaní pevných a mobilných telefónov a o kontrole 

zamestnancov prostredníctvom služobných mobilných telefónov
26) Smernica č. 1/2015 pre školské stravovanie v školách a školských zariadeniach 

s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
27) Smernica č. 10/2013 Vzdelávanie pedagógov
28) Smernica č. 11/2013 Systému hodnotenia a odmeňovania pedagogických a odborných 

pedagógov
29) Smernica č. 12/2013 Personálna politika, personálna administratíva
30) Smernica č. 28/2012 o aplikovaní štandardov pre informačné systémy verejnej správy 

na použitie súborov v podmienkach Mesta Košice
31) Smernica pre úpravu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania a pre prijatie 

opatrení na ochranu pred diskrimináciou v podmienkach zamestnávateľa
32) Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly



33) Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania deti
34) Smernica vo veci poskytovania informácií a vyžadovaniu súhlasu s poskytovaním 

odbornej intervencie rodičov detí
35) Smernica o získavaní osobných údajov, okruhu osôb oprávnených k získavaniu 

osobných údajov, stanovení rozsahu osobných údajov potrebných k zabezpečeniu 
účelu ich získavania pre jednotlivé informačné systémy osobných údajov, pravidlá ich 
spracúvania a o nakladaní s osobnými údajmi po skončení účelu, na ktorý boli 
získavané, o zásadách ochrany informačnej bezpečnosti pri spracúvaní osobných 
údajov pre používateľov automatizovaných a neautomatizovaných (manuálnych) 
prostriedkov informačného systému

36) Smernica o pravidlách uplatňovania zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v podmienkach

37) Smernica o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania 
sťažností podaných v MŠ

38) Smernica o poskytovaní a účtovaní ochranných pomôcok
39) Smernica o získavaní a manipulácií s osobnými údajmi u prevádzkovateľa IS
40) Smernica o čerpaní náhradného voľna, dovolenky a priepustkách k lekárovi
41) Smernica riaditeľa č. 2/2013 o zabezpečení, používaní a obsahu lekárničiek
42) Školský poriadok  materskej školy
43) Štatút školy
44) Vnútorný predpis na zabezpečenie ochrany majetku zamestnávateľa spolu s kľúčovým

poriadkom
45) Vnútorná smernica o obehu účtovných dokladov
46) Vnútorný mzdový predpis
47) Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie
48) Vnútorný poriadok MŠ
49) Vnútroorganizačná smernica pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na 

uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb v podmienkach MŠ
50) Zoznam – normatív poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov 

vypracovaný na základe nebezpečenstiev, o podmienkach poskytovania OOPP


