Štatút klubovej rady
Čl. 1 Základné ustanovenia
Zriadenie KR
Školský úrad Levoča podľa § 6 ods. 8 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Štatút klubovej
rady (ďalej len “ KR “) ako poradného orgánu, ktorý poskytuje odbornú a poradenskú činnosť
školám a školským zariadeniam v oblasti výchovy a vzdelávania.
Čl. 2 Poslanie a činnosť KR
KR je odborným poradným orgánom, ktorý vytvára podmienky pre hlbšie rozanalyzovanie
problémov daného predmetu, vytvára podmienky na prezentáciu získaných informácií z daného
predmetu, slúži na prenos nových informácií získaných pedagógmi v rámci seminárov,
samoštúdia, rôznych odborných podujatí a pod. KR slúži ako odborný orgán na posudzovanie
žiackych prác v rámci rôznych regionálnych súťaží.
Z poslania KR vyplývajú tieto činnosti:
1. odborné usmerňovanie činnosti metodických združení a predmetových komisií
a) KR je poradným a konzultačným orgánom pre školský úrad uvedený v Čl.1 i pre učiteľov v
príslušnom predmete
2. organizovanie metodických dní
a) KR navrhuje a organizačne zabezpečuje obsahovú náplň metodického dňa a to vždy po
konzultácii s príslušným odborným zamestnancom školského úradu, ktorý je zodpovedný za
danú oblasť
b) metodické dni sú spravidla dvakrát v školskom roku, organizujú sa v odpoludňajších
hodinách alebo v čase vedľajších prázdnin, výnimočne v čase školského vyučovania
c) v školskom roku môže sa v rámci vyučovania organizovať najviac jedno celodenné
metodické podujatie, a to za všetky predmety primárneho a sekundárneho vzdelávania
3. posudzovanie žiackych prác v rámci súťaží
Čl. 3 Riadenie a organizačná štruktúra KR
KR je riadená odborným zamestnancom školského úradu.
KR má svojho vedúceho a spravidla 2 členov.
− Vedúceho a spravidla dvoch členov KR si zo svojho radu navrhujú pedagógovia príslušného
predmetu.
− KR zasadá jedenkrát štvrťročne.
− Vedúci KR zodpovedá za prípravu plánu činnosti na príslušný školský rok, a to do konca
septembra, za vyhodnotenie plánu činnosti prostredníctvom záverečnej správy, a to do 30.6.
každoročne, za činnosť členov svojho predmetového klubu.
− Vedúci KR pripravuje podklady a koncept pozvánky na zasadnutia KR a na metodické
stretnutia príslušnému odbornému zamestnancovi školského úradu zodpovednému za danú
oblasť.
− Člen KR je nápomocný pri organizačnom zabezpečovaní klubovej činnosti, pri zabezpečovaní
obsahovej náplne metodického podujatia.

Čl. 4 Kritéria odmeňovania KR
Odmeňovanie vedúceho KR a jej členov bude závisieť od časového trvania podujatia a od
obsahovej náročnosti .
Podujatie 1 – 3 hodinové 20€
Podujatie celodenné 30€
Podujatie viacdenné 40€
Za každú účasť na zasadnutí klubovej rady prináleží každému účastníkovi 5€. Vedúci KR za
administratívny výkon súvisiaci s činnosťou KR, za zodpovednosť za podujatia a náklady s tým
súvisiace budú raz ročne odmeňovaní sumou 20€ .
Čl. 5 Záverečné ustanovenia
1. Vedúci alebo člen KR môže byť odvolaný ak :
a) sa aktívne nepodieľa na činnosti klubu,
b) z vlastného podnetu,
c) klub daného predmetu prejaví nespokojnosť s jeho prácou.
2. Vedúcemu alebo členovi KR môže byť odopretá odmena ak :
a) sa na organizovaní činnosti KR nepodieľa,
b) riaditeľovi svojej školy a zároveň školskému úradu neodovzdá príslušnú dokumentáciu
z podujatia.
3. Dokumentácia KR :
a) plán KR,
b) pozvánky na zasadnutie KR a organizovaného podujatia,
c) prezenčná listina z KR a organizovaného podujatia,
d) stručné zhodnotenie podujatia, jeho význam pre prax .
4. Štatút klubovej rady a jeho zmeny schvaľuje školský úrad každoročne po prerokovaní s
riaditeľmi škôl.
5. Tento štatút nadobúda účinnosť 14.04. 2016.
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