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Riaditeľ Športového gymnázia Jozefa Herdu, Ul. J. Bottu 31, Trnava vydáva podľa § 84 Zákonníka práce 

č. 311/2001 Z.z., zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č.317/2009 o 

pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 

Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a s predchádzajúcim súhlasom Základnej organizácie odborového zväzu pri Športovom 

gymnáziu Jozefa Herdu, Ul. J. Bottu 31, Trnava tento pracovný poriadok:  

 

P R V Á   Č A S Ť 

ČL. 1 

ROZSAH PÔSOBNOSTI 
 

1. Pracovný priadok je základnou pracovno–právnou organizačnou normou zamestnancov školy. Pracovný 

poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Športového gymnázia Jozefa Herdu, Ul. J. Bottu 31, 

Trnava, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy.  

2. Na zamestnancov, ktorí pracujú v škole na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru, sa pracovný poriadok vzťahuje len vtedy, ak to vyplýva z jeho ďalších ustanovení, z ustanovení 

pracovnoprávnych predpisov a z uzavretej dohody.  

 

 

ČL. 2 

OPRÁVNENOSŤ KONAŤ V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH 
 

1. V pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje zamestnávateľ vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu 

z týchto vzťahov.  

2. V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa štatutárny orgán - riaditeľ školy.  

3. Iní zamestnanci môžu vykonávať právne úkony v mene zamestnávateľa v rozsahu a za podmienok určených 

pre funkciu, ktorú vykonávajú.  

4. Riaditeľ školy môže v rozsahu svojej pôsobnosti písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby 

vykonávali určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene.  

 

D R U H Á   Č A S Ť 

ČL. 3 

VZNIK PRACOVNÉHO POMERU 
 

1. Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a 

povinnosťami, ktoré pre ňu vyplývajú z pracovnoprávnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými 

podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.  

 

2. Pred uzavretím pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný zisťovať, či uchádzač o jej uzavretie spĺňa tieto 

požiadavky: 

a) ak ide o pedagogického zamestnanca - kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej alebo 

odbornej činnosti zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
b) je zdravotne a odborne spôsobilý na práce, ktoré bude vykonávať podľa pracovnej zmluvy,  

c) má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,  

d) je bezúhonný,  
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e) ovláda štátny jazyk ,  

f) má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženská výchova.  

 

3. Uchádzač o zamestnanie je povinný pred uzavretím pracovnej zmluvy:  

- podrobiť sa lekárskej prehliadke a doložiť lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej 

spôsobilosti vo vzťahu k výkonu jeho činnosti,  

- doložiť potvrdenie o dĺžke zamestnania a o zápočte dôb zamestnania od zamestnávateľa, s ktorým 

bol predtým v pracovnom pomere, príp. potvrdenie od príslušného úradu práce o dobe vedenia v 

evidencii uchádzačov o zamestnanie,  

- vyplniť osobný dotazník,  

- doložiť doklady o vzdelaní,  

- doložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.  

 

4. Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom a 

vzniká dňom, ktorý bol v pracovnej zmluve dohodnutý ako deň nástupu do práce.  

 

5. V pracovnej zmluve možno dojednať skúšobnú dobu, ktorá je najviac 3 mesiace a nemožno ju predlžovať. 

Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú 

dobu.  

 

6. Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie o tehotenstve, o rodinných pomeroch, o 

politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti, náboženskej príslušnosti a informácie, ktorými by sa 

poškodila osobnosť uchádzača.  

 

7. Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti 

spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú 

samostatne.  

 

8. Pri zamestnaní blízkych osôb sa bude postupovať podľa § 7 zákona č. 552/2003 Z.z.  

 

9. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas ako je 

ustanovený týždenný pracovný čas .  

 

10. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na 

kratší pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas.  

 

11. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni.  
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ČL. 4 

VYMENOVANIE A ODVOLANIE 
 

1. Vymenovaním sa pracovný pomer zakladá u vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti 

štatutárneho orgánu. Vedúcimi zamestnancami sú: štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy, zástupkyňa 

a zástupca riaditeľa školy, vedúca nepedagogických zamestnancov školy, vedúca školskej jedálne.  

2. Zamestnanca, ktorý bol do funkcie vymenovaný, možno z tejto funkcie odvolať, alebo sa môže tejto 

funkcie vzdať.  

3. Odvolaním z funkcie ani vzdaním sa funkcie sa pracovný pomer nekončí. Zamestnávateľ so zamestnancom 

dohodne jeho ďalšie pracovné zaradenie na inú prácu zodpovedajúcu jeho kvalifikácii.  

4. Miesta vedúcich zamestnancov sa obsadzujú na základe menovania riaditeľom školy, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak.  

 

ČL. 5 

ZMENA DOHODNUTÝCH PRACOVNÝCH PODMIENOK 
 

1. Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú 

na jeho zmene.  

2. Vykonávať práce iného druhu alebo v inom mieste, než boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec 

povinný len v prípadoch uvedených v § 54-56 Zákonníka práce.  

 

ČL. 6 

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU 
 

1. Pracovný pomer možno skončiť:  

a/ dohodou,  

b/ výpoveďou,  

c/ okamžitým skončením pracovného pomeru,  

d/ skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe.  

 

2. Pracovný pomer, dohodnutý na dobu určitú sa končí uplynutím dohodnutej doby.  

 

3. Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú o skončení pracovného pomeru, pracovný pomer skončí 

dohodnutým dňom.  

 

4. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnanec aj zamestnávateľ. Výpoveď musí byť písomná a 

doručená. Ďalšie náležitosti upravuje § 61 ZP.  

 

5. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov ustanovených v § 63 ZP.  

 

6. Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom v zmysle § 68 ZP.  

 

7. Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť v zmysle § 69 ZP.  

 

8. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.  

 

9. Výpovedná doba je pre zamestnávateľa aj pre zamestnanca najmenej dva mesiace. Ďalšie náležitosti 

upravuje § 62 ZP.  

 



Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných 
zamestnancov  

- 

 

5 Športové gymnázium Jozefa Herdu, Ul. J. Bottu 31, 917 87 Trnava 

 

10. Ďalšie náležitosti spojené so skončením pracovného pomeru upravujú § 59-80 Zákonníka práce.  

 
11. Zamestnanec je povinný pred skončením pracovného pomeru formou písomného protokolu odovzdať 

svoju agendu svojmu vedúcemu zamestnancovi. Protokol obsahuje zápis o: rozpracovaných a 

nesplnených úlohách, knihy a učebnice prevzaté proti podpis, zoznam uložených písomností, kľúče, 
dochádzkovú kartu  

12. Zamestnanec je povinný pred skončením pracovného pomeru usporiadať si svoje záväzky voči 

zamestnávateľovi.  

 

ČL. 7 

NÁROKY Z NEPLATNÉHO ROZVIAZANIA PRACOVNÉHO POMERU 
 

1. Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď (§ 77 - 80 ZP) alebo ak s ním neplatne zrušil 

pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe, a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na 

tom, aby ho ďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí a zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu 

náhradu mzdy.  

 

2. Ak zamestnávateľ rozviazal pracovný pomer neplatne, avšak zamestnanec netrvá na tom, aby ho 

zamestnávateľ ďalej zamestnával platí, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou.  

 

3. Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď alebo ak neplatne zrušil pracovný pomer a zamestnávateľ mu 

oznámil, že trvá na tom, aby ďalej vykonával svoju prácu, pracovný pomer trvá aj naďalej. Ak 

zamestnanec nevyhovie tejto výzve, zamestnávateľ môže od neho žiadať náhradu škody, ktorá mu tým 

vznikla odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce.  

 

4. Ak zamestnanec rozviazal pracovný pomer neplatne, ale zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec 

naďalej u neho pracoval platí, že jeho pracovný pomer sa skončil dohodou.  

 

ČL. 8 

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI ZAMESTNANCA PODĽA § 81 ZP 

 
1. Zamestnanec je povinný najmä:  

a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi,  

b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až 

po skončení pracovného času,  

c) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi 

riadne oboznámený,  

d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,  

e) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred 

poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami 

zamestnávateľa,  

f) zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme 

zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.  

 

2. Zamestnanci sú povinní:  

a) plne využívať pracovný čas a pracovné pomôcky na vykonávanie zverených prác, kvalitne, hospodárne a 

včas plniť pracovné úlohy,  

b) sústavne zvyšovať svoju odbornú úroveň,  
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c) udržiavať poriadok na svojom pracovisku a riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými im 

zamestnávateľom, oznamovať bezprostredne nadriadenému vedúcemu nedostatky , ktoré by mohli viesť 

k jeho poškodeniu,  

d) dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a § 146 a 148 ZP a 

ostatných právnych predpisov týkajúcich sa BOZ a PO, najmä dodržiavať zákaz fajčenia a požívania 

alkoholických nápojov na pracovisku a na školských akciách: imatrikulácia, školské výlety, exkurzie, 

lyžiarske výcvikové kurzy, branné kurzy, atď.,  

e) oznamovať okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie, daň zo 

závislej činnosti.  

 

ČL. 9 

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA 
 

   Pedagogický zamestnanec plní povinností uvedené v § 5 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

1. Chráni a rešpektuje práva žiaka a jeho zákonného zástupcu.  

2. Plní svoj týždenný rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a ostatné činnosti súvisiace s priamou 

výchovno-vzdelávacou činnosťou.  

3. Zachováva mlčanlivosť a chráni pred zneužitím osobné údaje žiakov.  

4. Rešpektuje individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich osobné schopnosti a 

možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.  

5. Podieľa sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu.  

6. Podieľa sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej 

osobitným predpisom.  

7. Usmerňuje a objektívne hodnotí prácu žiaka. 

8. Pripravuje sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti.   

9. Udržiava a rozvíja svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo 

sebavzdelávania v súlade s potrebami školy.  

10. Vykonáva pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi 

školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu.  

11. Pravidelne informuje dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch 

výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.  

 

   Pedagogický zamestnanec okrem povinností uvedených v čl. 8 má v súlade so Zákonníkom práce tieto 

ďalšie povinnosti:  

1. Neustále skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces, za výsledky ktorého zodpovedá. V tomto smere najmä:  

a) zabezpečuje súlad medzi výchovou a vzdelávaním a starostlivosťou o zdravý vývoj žiakov, zabezpečuje 

kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu,  

b) postupuje podľa ministerstvom schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-

organizačných pokynov, plní úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov, alebo predpisov riaditeľa školy 

v súlade s pracovným poriadkom a úlohami plánu práce školy,  

c) zvyšuje úroveň svojej práce samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov /odborné školenia, semináre/,  

d) spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov, na požiadanie zákonných zástupcov žiakov ich 

informuje na triednych schôdzach združenia rodičov, prípadne na individuálne dohodnutej schôdzi o 

prospechu a správaní žiaka, a to ústne alebo písomne,  



Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných 
zamestnancov  

- 

 

7 Športové gymnázium Jozefa Herdu, Ul. J. Bottu 31, 917 87 Trnava 

 

e) pripravuje talentovaných žiakov na predmetové olympiády, SOČ, literárne, vedomostné, športové a iné 

súťaže podľa záujmu žiakov,  

f) podporuje rozvoj záujmovej činnosti podľa potrieb a požiadaviek žiakov a školy,  

g) organizuje, resp. spoluorganizuje podujatia súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom /návštevy 

kultúrnych podujatí, besied, lyžiarske kurzy, výlety, exkurzie a pod./,  

h) pri plnení výchovno-vzdelávacích cieľov spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického kolektívu a s 

výchovným poradcom,  

i) vykonáva funkcie, ktorými ho poverí riaditeľ školy: výchovný a kariérový poradca, koordinátor 

protidrogovej výchovy, predseda PK, triedny učiteľ, technik BOZ a PO a pod.  

 

2. Vykonáva dozor v škole pred vyučovaním a počas prestávok, v školskej jedálni počas prestávky na obed 

(podľa vypracovaného harmonogramu dozoru), na podujatiach organizovaných školou (návštevy 

divadelných a filmových predstavení, besied a pod., lyžiarske kurzy, exkurzie, výlety a pod.).  

3. Vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu podľa platnej legislatívy a pokynov riaditeľa školy. 

Pedagogický zamestnanec pracuje priebežne s pedagogickou dokumentáciou (triedna kniha, klasifikačný 

hárok, katalóg ) v budove školy, dochádzku a prospech žiaka zapíše do konca týždňa.  

4. Vykonáva práce súvisiace so základným úväzkom (príloha č.1) a iné činnosti súvisiace s pedagogickou 

prácou (príloha č.2).  

5. Podieľa sa na príprave a organizovaní prijímacích a maturitných skúšok.  

6. Je zodpovedný za jemu zverený majetok školy a je poverený starostlivosťou oň (učebňu, odbornú učebňu, 

kabinet, laboratórium, knižnicu, učebné pomôcky, didaktickú techniku a iné).  

7. Zúčastňuje sa na pedagogických radách, pracovných poradách, zasadnutiach predmetových komisií, 

triednych schôdzach združenia rodičov a konzultáciách so zákonnými zástupcami. Zúčastňuje sa na 

podujatiach organizovaných školou.  

8. V prípade poverenia funkciou triedneho učiteľa plní organizačné a výchovné úlohy vo zverenej triede, a to 

najmä úlohy uvedené v povinnostiach triedneho učiteľa (Príloha č. 3).  

9. Pri poverení funkciou vedúceho predmetovej komisie plní úlohy vyplývajúce z tohto poverenia, a to najmä:  

- metodicky riadi, koordinuje a kontroluje prácu členov PK,  

- zodpovedá za úroveň a odbornosť vyučovania predmetov PK,  

- zvoláva zasadnutia PK a zabezpečuje vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia,  

- v spolupráci s členmi PK vyhotovuje plán práce PK na školský rok,  

- v spolupráci s členmi PK vyhotovuje správu o činnosti PK za uplynulý školský rok,  

- v spolupráci s členmi PK pripravuje témy na ústnu maturitnú skúšku.  

 

10. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho 

nadriadeného zamestnanca.  

11. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania, a ktoré v záujme 

zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.  
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ČL.10 

POVINNOSTI VEDÚCICH ZAMESTNANCOV 
 

1. Vedúci zamestnanci okrem povinností uvedených v čl.7 majú tieto ďalšie povinnosti:  

a) riadiť a kontrolovať prácu a hodnotiť pracovné výsledky zamestnancov,  

b)oboznamovať podriadených zamestnancov s príslušnými organizačnými, pracovnoprávnymi, požiarnymi 

predpismi a ďalšími predpismi, ktoré sa vzťahujú na prácu nimi vykonanú,  

c) je povinný utvárať priaznivé pracovné podmienky a zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci,  

d) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku,  

e) zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa platných mzdových predpisov,  

f) objektívne hodnotiť vzťah zamestnancov k pracovnému kolektívu a k žiakom,  

g) utvárať priaznivé podmienky pre zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov,  

h) viesť zamestnancov k dodržiavaniu pracovnej disciplíny a oceňovať ich pracovné úsilie a iniciatívu.  

 

2. Riaditeľ školy v rámci povinností uvedených v odseku 1. plní ako vedúci zamestnanec tieto ďalšie úlohy:  

a) Zodpovedá za pedagogickú úroveň, odbornú úroveň a výsledky práce školy.  

b) Rozhoduje o :  

o vysielaní zamestnancov na pracovné cesty,  

o objektívnom hodnotení pracovných výsledkov jednotlivých zamestnancov,  

o určení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s 

predchádzajúcim súhlasom odborového orgánu /§111 ZP/,  

o nariaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne o vhodnej 

úprave pracovného času,  

o poskytovaní pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany 

zamestnanca/§141 a 144 ZP/.  

c) Zabezpečuje oboznamovanie zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi.  

d) Pri vzniku pracovného úrazu, ktorý podlieha registrácii, postupuje podľa ZP a ostatných platných 

právnych predpisov.  

e) Vytvára priaznivé podmienky pre prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.  

f) Kontroluje práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

g) Zabezpečuje uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov do pedagogickej praxe  

h) Určuje týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti PZ najviac na obdobie školského 

roka,  

i) Rozhoduje o znížení kvalifikačnej požiadavky učiteľa na rozsah jednej tretiny jeho týždennej priamej 

výchovno-vzdelávacej činnosti v prípade, ak by nebolo možné zabezpečiť vyučovací proces iným 

učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov,  

j) Stanovuje podmienky, za ktorých sa povoľuje PZ vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou 

výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska. Prácou mimo pracoviska 

sa rozumie napr. práca v domácom prostredí, vo verejných knižniciach, vo vzdelávacích inštitúciách a 

pod.  

k) Povoľuje PZ vykonávať ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou mimo 

pracoviska; uvedené povolenie môže riaditeľ zrušiť,  
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l) Predlžuje dobu platnosti kreditu PZ  na základe písomnej žiadosti zamestnanca zo zákonom stanovených 

dôvodov, najmä z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, práceneschopnosti 

trvajúcej dlhšie ako šesť mesiacov nepretržite, najviac o tri roky (§46 ods.5 zákona č. 317/2009 Z. z.).  

m) Vydáva rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania PZ.  

n) Jedenkrát ročne vykonáva hodnotenie priamo podriadených PZ, najneskôr do konca školského roka.  

o) Vytvára a zabezpečuje podmienky pre vzdelávanie a to najmä:  

1. adaptačné vzdelávanie začínajúcich PZ do pedagogickej praxe a ich pracovnú adaptáciu, utvára 

učiteľom podmienky predovšetkým na vyučovanie predmetov ich aprobácie,  

2. kontinuálne vzdelávanie PZ,  

p) Určuje so zreteľom na konkrétne podmienky školy alebo školského zariadenia pracovnú náplň 

zamestnancov.  

q) Dbá o morálne oceňovanie práce podriadených zamestnancov.  

3. Riaditeľ školy popri základných povinnostiach určených v §82 ZP riadi školu po pedagogickej, odbornej, 

administratívnej a hospodárskej stránke. Ukladá úlohy pedagogickým a ostatným zamestnancom a vytvára pre 

nich podmienky na odborný rast. Stará sa o finančné zabezpečenie chodu školy.  

4. Kontroluje činnosť všetkých zamestnancov a výsledky ich práce. Vykonáva rozbor výchovno-vzdelávacej 

práce jednotlivých zamestnancov a vyvodzuje z neho závery pre ďalšiu činnosť.  

5. Dbá o dodržiavanie psycho - hygienických predpisov, týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu ako 

napr. nezadávanie neúmerného množstva domácich úloh v čase prázdnin, neskúšať prvý deň po prázdninách, 

koordinovať navzájom počet písomných prác v jednom dni  a pod.  

6. Riaditeľ školy sa pri plnení svojich úloh riadi platnými predpismi a za ich plnenie zodpovedá 

zriaďovateľovi.  

7. Popri uvedených povinnostiach v oblasti riadenia riaditeľ školy plní základný úväzok v rozsahu 

stanovenom osobitnými predpismi.  

8. Zamestnávateľ zabezpečuje pracovné a životné podmienky zamestnancov podľa § 151 ZP.  

 

ČL.11 

PORUŠENIE PRACOVNEJ DISCIPLÍNY 
 

1. Za porušenie pracovnej disciplíny sa považuje porušenie alebo nesplnenie povinností pracovníka, ktoré pre 

neho vyplývajú z § 81, 82 a ostatných ustanovení ZP, tohto pracovného poriadku, určenej náplne práce a 

povinností vyplývajúcich z plánu práce školy a ďalších všeobecne záväzných predpisov, príkazov alebo 

opatrení príslušných vedúcich pracovníkov a nadriadených orgánov.  

2. Za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje najmä :  

a) oneskorený príchod na pracovisko, alebo predčasný odchod z pracoviska,  

b) oneskorený príchod vyučujúceho na vyučovaciu hodinu,  

c) predčasný odchod vyučujúceho z vyučovacej hodiny,  

d) nedodržiavanie termínov plnenia úloh súvisiacich s výchovno  – vzdelávacím procesom,  

e) nesplnenie základnej povinnosti podľa čl.8 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v bode 3 tohto článku.  
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3. Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje najmä:  

a) svojvoľné opustenie pracoviska počas plnenia pracovných úloh a povinností,  

b) opakované neplnenie pracovných úloh a pokynov nadriadeného,  

c) hrubé správanie sa voči ostatným pracovníkom alebo žiakom,  

d) opustenie pracoviska /areálu školy/ so žiakmi počas vyučovania bez súhlasu vedúceho zamestnanca,  

e) vedomé porušenie predpisov a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

f) porušenie zákazu fajčenia na pracovisku,  

g) neospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v práci,  

h) požitie alkoholických nápojov alebo omamných látok počas plnenia pracovných úloh alebo príchod na 

pracovisko pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,  

i) úmyselné ublíženie na zdraví spolupracovníka alebo žiaka školy,  

j) krádež majetku školy alebo osobného majetku iného zamestnanca či žiaka,  

k) opakované menej závažné porušenia pracovnej disciplíny,  

l) nedodržanie mravných princípov,  

m) porušenie zachovávania mlčanlivosti o skutočnostiach, s ktorými prichádza zamestnanec do styku v 

pracovnom pomere,  

n) šírenie nepravdivých informácii o činnosti školy a jej zamestnancoch.  

 

4. Pri zistenom porušení pracovnej disciplíny sa postupuje v súlade s platnými ustanoveniami ZP a rozsah 

porušenia pracovnej disciplíny posudzuje riaditeľ školy.  

 

5. Pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny bude zamestnanec ústne upozornený riaditeľom školy na 

menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.  

 
6. Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny bude zamestnanec písomne upozornený na závažné porušenie 

pracovnej disciplíny.  

 

ČL. 12 

HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 
 

Zamestnanec sa hodnotí podľa smernice na hodnotenie zamestnancov vydanej riaditeľom školy a 

vyhodnotením hodnotiaceho záznamu. Pedagogický zamestnanec bude hodnotený jedenkrát ročne spravidla 

na konci školského roka, najmä podľa :  

1. kvality vyučovacieho procesu, vrátane schopnosti používať inovačné metódy a prispôsobiť sa novým 

požiadavkám, úrovne realizácie školského vzdelávacieho programu  

2. plnenia si pracovných povinností a dodržiavania školskej legislatívy,  

3. výsledkov, ktoré dosahujú v prospechu jednotlivých predmetov žiaci, ktorých učiteľ vyučuje  

4. výsledkov, ktoré dosahujú žiaci v súťažiach daného predmetu, t.j. ako vie učiteľov žiakov získať a 

motivovať pre svoj predmet a zapojiť ich do súťaží,  

5. výsledkov, ktoré dosahujú jeho žiaci na maturitnej skúške a v úspešnosti prijatia na VŠ,  

6. hodnotenia učiteľa žiakmi a podľa záujmu žiakov o vyučovanie práve týmto učiteľom, prípadne 

štandardnými dotazníkmi,  

7. toho, ako je ochotný plniť mimoriadne úlohy a úlohy nad rámec pracovných povinností a venovať sa 

žiakom vo voľnom čase,  

8. toho, ako sa angažuje vo svojom odbore (tvorba učebných pomôcok, príručiek, príprava odborných 

exkurzií, ...)  

 

Pri hodnotení pedagogických zamestnancov sa budú využívať najmä tieto formy:  

1) hospitácie a rozhovor s členom vedenia školy,  

2) autoevalvačný dotazník PZ,  
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3) porovnávacie testy zadávané externe (testy ŠŠI, maturitná skúška, testovanie NÚCEM-u, porovnávacie 

testy školy a pod.)  

4) ďalšie informácie z kontrolnej činnosti riaditeľstva školy  

 
 

T R E T I A   Č A S Ť 

ČL.13 

SPOLUPRÁCA S ODBOROVÝMI ORGÁNMI 
 

1. Zamestnávateľ je povinný utvárať podmienky na všestrannú činnosť príslušných odborových orgánov. 

Prerokúvať s odborovým orgánom všetky záležitosti týkajúce sa dôležitých záujmov zamestnancov.  

2. Zamestnávateľ je povinný podávať príslušným odborovým orgánom požadované vysvetlenia a doklady a 

postupovať po dohode s nimi vo všetkých prípadoch, v ktorých to ustanovuje ZP, alebo iné predpisy, umožniť 

im výkon ich kontrolnej právomoci vzťahujúcej sa na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.  

3. Na zabezpečenie sociálno-ekonomického rozvoja zamestnávateľa, oprávnených záujmov a potrieb 

zamestnancov uzatvára v mene zamestnancov odborový orgán a v mene zamestnávateľa riaditeľ školy 

kolektívnu zmluvu. Postup pri uzatváraní kolektívnej zmluvy ustanovuje § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 

Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.  

 

 

Š T V R T Á   Č A S Ť 

ČL.14 

DĹŽKA A VYUŽITIE PRACOVNÉHO ČASU 
 

1. Pracovný čas zamestnanca upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa, pracovný čas zamestnanca je 

najviac 37,5 hodiny týždenne, t.j. 5 pracovných dní po 7,5 hod. Pracovný čas zamestnancov pracujúcich na 

zmeny je 36,25 hod.  Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas je podľa § 85 

ods. 9 ZP nesmie prekročiť 48 hodín týždenne.  

2. V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. 

Zamestnávateľ môže z vážnych dôvodov dohodnúť so zamestnancom výkon práce nadčas v rozsahu 

najviac 250 hodín.  

3. Pracovná doba pedagogických zamestnancov je určená rozvrhom školy, odborným zastupovaním,  

dozormi, časom hodnotiacich a pracovných porád zvolaných riaditeľom školy, časom určeným na 

konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov, časom, keď plní ďalšie úlohy na pokyn riaditeľa školy, 

zasadnutiami PK, triednymi schôdzkami rodičovských združení, slávnosťami a akciami školy. Vyžaduje 

sa, aby pedagogický zamestnanec bol na pracovisku 15 min. pred začatím svojej pedagogickej práce. 

Pracovná doba vychovávateliek na školskom internáte je rozvrhnutá podľa rozpisu služieb. 

4. Pracovný čas zamestnancov školskej jedálne v jednozmennej prevádzke je od 7,00 hod. do 15,00 hod.  

5. Pracovný čas informátorov je v pracovné dni v deň služby na vrátnici: od 06:00 hod. do 14:00 hod. a od 

14:00 – 22:00 hod. V nedeľu od 14:30 do 22:00 hod. 

6. Školník – údržbár má pracovný čas od 7:00 do 15:00.  

7. Pracovný čas upratovačiek je: ranná zmena 7:00-15:00, poobedňajšia zmena 12:00-20:00, internát 8:00-

14:00 
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8. Pracovný čas ostatných nepedagogických zamestnancov je určený od 7:00 hod. do 15:00 hod.  

9. Zamestnancovi možno odlišne upraviť začiatok a koniec pracovného času alebo sa s ním dohodnúť na 

kratšom pracovnom čase. V takýchto prípadoch sa berú na zreteľ najmä oprávnené požiadavky v súlade so 

ZP.  

10. Prestávka na jedlo a oddych sa poskytuje v rozsahu 30 min. a nezapočítava sa do pracovného času. 

Pedagogickí zamestnanci čerpajú prestávku na jedlo v súlade so svojim rozvrhom a harmonogramom 

pedagogických dozorov v ŠJ a na chodbách. U nepedagogických zamestnancov je prestávka na jedlo 

určená takto : v ŠJ od 11:15 – 11:45 hod., pre ostatných nepedagogických zamestnancov: 

- administratívni pracovníci, informátori v rannej zmene a upratovačka na školskom internáte 12:00 – 

12:30 

- školník, údržbár, upratovačka v rannej zmene 12:30 – 13:00 

- upratovačky v poobedňajšej zmene 16:00 – 16.30 

- informátori v poobedňajšej zmene 18:00 – 18:30 

11. Zamestnanec je povinný využívať určený pracovný čas na vykonávanie prác vyplývajúcich z jeho 

pracovného pomeru. Bez súhlasu bezprostredne nadriadeného zamestnanca sa nesmie zamestnanec vzdialiť 

z pracoviska počas pracovnej doby. Zamestnanec je povinný vykonávať práce od začiatku pracovného času 

až do jeho skončenia. Za zameškaný pracovný čas sa považuje aj neskorý príchod, predčasný odchod z 

pracoviska, ako aj každé opustenie pracoviska, ak k nemu neprišlo v súvislosti s plnením pracovných úloh. 

O povahe zameškaného pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po dohode s príslušným odborovým 

orgánom. Za neospravedlnené zameškanie pracovného času je zamestnávateľ povinný vyvodiť proti 

zamestnancovi dôsledky v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce.  

12. Zamestnávateľ zabezpečuje evidenciu dochádzky prostredníctvom elektronického dochádzkového 

systému. Každý zamestnanec má pridelenú dochádzkovú čipovú kartu, prostredníctvom ktorej je povinný 

zaznamenať svoj príchod a odchod zo zamestnania. V prípade zabudnutia karty, svoj príchod a odchod 

zaznačí zamestnanec do knihy dochádzky na vrátnici. Zamestnanci školskej jedálne evidujú svoju 

dochádzku u vedúcej školskej jedálne.   

13. Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času už na svojom pracovisku a odchádzať z neho až 

po skončení pracovného času.  

 

ČL.15 

NÁPLŇ A ROZVRHNUTIE PRACOVNÉHO ČASU PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV 
 

1. V pracovnom čase je pedagogický zamestnanec povinný vykonávať priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť 

alebo ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou.  

2. Ostatnými činnosťami súvisiacimi s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie predovšetkým 

preukázateľná osobná príprava na vyučovanie, príprava pomôcok a príprava materiálu na vyučovanie, 

výchovná práca, vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie, oprava písomných a grafických prác 

žiakov, dozor nad žiakmi, spolupráca s učiteľmi vyučujúcimi v triede, s rodičmi a ostatnou verejnosťou na 

zabezpečenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu, starostlivosť o kabinety a ostatné zariadenia 

školy slúžiace k výchovno – vzdelávaciemu procesu, ktorá v sebe zahŕňa napr. dopĺňanie kabinetných 

zbierok, knižnice. Ďalej účasť na poradách zvolávaných vedúcim zamestnancom, prípadne inými orgánmi 

štátnej správy v školstve, na schôdzach združení rodičov, na kultúrnych a iných akciách školy alebo 

školského zariadenia. Prácami súvisiacimi s pedagogickou prácou sa rozumie aj plnenie úloh, 
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vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý je zamestnancovi 

nadriadeným, v súlade s pracovným poriadkom a pracovnou zmluvou.  

3. Pedagogický zamestnanec školy má povolené vykonať mimo pracoviska tieto činnosti: osobná príprava na 

vyučovanie, príprava pomôcok, príprava materiálu na vyučovanie, oprava písomných a grafických prác 

žiakov.  

4. Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho 

pedagogického zamestnanca. Začínajúci pedagogický zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné 

vzdelávanie a úspešne ho ukončiť najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru. Začínajúci 

pedagogický zamestnanec v čase absolvovania adaptačného vzdelávania je povinný pod vedením 

uvádzajúceho pedagogického zamestnanca písomne sa pripravovať na vyučovanie a výchovnú prácu.  

5. Pedagogický zamestnanec je povinný na príkaz riaditeľa zastupovať prechodne neprítomného 

pedagogického zamestnanca a v prípade potreby prevziať vyučovanie alebo výchovnú prácu nad mieru 

vyučovacej povinnosti alebo výchovnej práce v rozsahu určenom osobitným predpisom resp. ZP.  

6. Pri určení rozvrhu pracovného času riaditeľ školy, a ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov sa 

prihliada na mieru vyučovacej povinnosti alebo výchovnej práce a potreby školy alebo školského 

zariadenia.  

7. Učiteľ vykonáva dozor nad žiakmi v škole pred vyučovaním, v čase prestávok a v školskej jedálni. Pri 

zabezpečovaní dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa rozvrhu dozoru, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. 

Schválený rozvrh dozoru sa vyvesí na viditeľnom mieste.  

8. Dozor nad žiakmi sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy po 

skončení vyučovania.  

9. Pedagogickí zamestnanci vykonávajú podľa pokynu riaditeľa školy alebo školského zariadenia a 

osobitných predpisov pedagogický dozor nad žiakmi aj mimo školy alebo školského zariadenia na 

výletoch, exkurziách a počas inej činnosti predpísanej učebnými osnovami, počas účasti žiakov na 

súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných akciách organizovaných školou.  

10. V čase prázdnin alebo v čase, keď je prevádzka školy prerušená, riaditeľ školy môže prideľovať 

pedagogickým zamestnancom práce súvisiace s ich pracovnou zmluvou /t.j. prácami súvisiacimi s 

vyučovaním/ vrátane umožnenia tvorivej pedagogickej činnosti a ďalšieho vzdelávania mimo pracoviska, 

ak títo nečerpajú dovolenku v zmysle §100 Zákonníka práce alebo niektorý z druhov pracovného voľna.  

11. V určenom pracovnom čase (Čl.13, bod 4) je zamestnanec povinný byť k dispozícii pre potreby 

zamestnávateľa.  

12. Riaditeľ môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s 

priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska v prípade, že ich 

nemožno vykonať na pracovisku.  

ČL.16 

ROZVRHNUTIE PRACOVNÉHO ČASU OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 
 

Pri určení začiatku a konca denného pracovného času ostatných zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia sa prihliada predovšetkým na potreby školy alebo školského zariadenia a prípadne aj na ročné 

obdobia. Celkový denný pracovný čas možno rozdeliť podľa potreby školy alebo školského zariadenia najviac 

na dve časti. 
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ČL.17 

PRÁCA NADČAS A PEDAGOGICKÝ DOZOR NAD ŽIAKMI 
 

1. Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom školy na príkaz vedúceho zamestnanca, alebo s jeho 

súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a 

vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Zamestnancom s kratším pracovným nemožno 

nariadiť prácu nadčas. U pedagogických zamestnancov sa za jednu hodinu práce nadčas považuje hodina 

priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca.  

2. Zamestnanec je povinný pracovať nadčas, ak mu zamestnávateľ nariadil prácu nadčas v súlade s právnymi 

predpismi. Za prácu nadčas sa nepovažuje práca, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi nenariadil ani ju 

vopred neschválil.  

3. Za hodinu práce za nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30 %, a ak 

ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60% hodinovej sadzby funkčného platu, alebo 

náhradné voľno.  

4. Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky 

podľa §16 až 18 zákona č. 553/2003 Z.z. Tieto príplatky mu patria aj vtedy, keď sa mu za prácu nadčas 

poskytlo náhradné voľno.  

5. Ak zamestnanec „má pohotovosť“ a nastupuje do práce podľa pokynov vedúceho zamestnanca v čase 

mimo svojho rozvrhu hodín pre prípad, že by musel suplovať iného pracovníka, ktorý neplánovane 

nenastúpi do práce. Ak počas pohotovosti nikoho nesupluje, pokladá sa jeho prítomnosť na pracovisku za 

prácu do 37,5 hod.  

6. Ak pedagogický zamestnanec odborne zastupuje na vyučovaní neprítomného pedagogického pracovníka 

považuje sa to za prácu nadčas, ak je to v daný deň odučená hodina nad rámec jeho povinného rozvrhu.  

7. Ak pedagogický zamestnanec odborne zastupuje na vyučovaní neprítomného pedagogického zamestnanca 

počas dňa, v ktorom si sám nesplnil svoj povinný vyučovací úväzok, pokladá sa táto práca za plnenie 

týždenného pracovného času do 37,5 hod.  

8. Ak pedagogický zamestnanec neodborne zastupuje neprítomného pedagogického pracovníka, pokladá sa to 

za vykonávanie výchovnej práce so žiakmi, ktorou bol poverený vedúcim pracovníkom. Za prácu nadčas 

sa považuje táto práca v prípade, ak to v daný deň odučená hodina nad rámec jeho vyučovacej povinnosti.  

9. Pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení sa poskytuje náhradné voľno v súlade 

s vnútorným predpisom.  

ČL.18 

DOVOLENKA 
 

1. Dovolenka učiteľov vrátane riaditeľa školy a jeho zástupcov je najmenej 8 týždňov v kalendárnom roku. 

Dovolenka nepedagogických zamestnancov je v súlade s § 103 ZP najmenej 4 týždne a najmenej 5 týždňov 

patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. Možnosť vyššej 

výmery dovolenky umožňuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa úpravou v kolektívnej zmluve.  

2. Nástup na dovolenku určuje zamestnancom školy riaditeľ školy v súlade s plánom dovoleniek. Pri určovaní 

plánu dovoleniek sa prihliada na potreby školy a oprávnené záujmy zamestnancov.  
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3. V pláne čerpania dovoleniek sa zabezpečí, aby pedagogickí zamestnanci čerpali prevažnú časť dovolenky v 

čase letných prázdnin.  

4. Pred nástupom na dovolenku je zamestnanec povinný vyplniť predpísané tlačivo o čerpaní dovolenky a na 

dovolenku nastúpiť až po jej schválení riaditeľom školy.  

 

P I A T A   Č A S Ť  

ČL.19 

PLAT  
 

Pri odmeňovaní zamestnancov škôl a školských zariadení sa postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a 

nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pri výkone práce 

vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.  

V zmysle zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

1. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa požadovaného 

vzdelania, sa zaradí do týchto kariérových stupňov  

a) začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,  

b) samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,  

c) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou,  

d) pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.  

2. Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom určí štruktúru 

kariérových pozícií v škole.  

3. Zamestnávateľ zaradí zamestnanca, s výnimkou PZ a OZ, do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej 

činnosti, z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať 

podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré 

sú potrebné na jej vykonávanie.  

4. PZ, OZ, vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec sa do platovej triedy zaraďujú 

podľa dosiahnutého kariérového stupňa v súlade s § 27 zákona č. 317/2009 Z. z. a v závislosti od 

dosiahnutého stupňa vzdelania  

5. Pedagogickému a odbornému zamestnancovi patrí kreditový príplatok za absolvované akreditované 

kontinuálne vzdelávanie na základe predloženého osvedčenia o jeho ukončení.  

6. PZ, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % 

platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť 

vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je 

zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach.  

7. PZ a OZ, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho PZ alebo uvádzajúceho OZ, patrí príplatok za výkon 

špecializovanej činnosti v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je 

zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho PZ alebo jedného 

začínajúceho OZ, alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, 

zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich PZ alebo začínajúcich 

OZ  
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8. Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým alebo odborným 

zamestnancom, v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od 

dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa 

zaradenia do platového stupňa (§7 ods. 4, zák 553/2003).  

9. Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie, to platí aj pri skončení pracovného pomeru.  

10. Plat sa poukazuje zamestnancom na osobný účet v banke.  

11. Zrážky z platu môže zamestnávateľ vykonať len na základe dohody so zamestnancom o zrážkach z platu. 

Inak môže zamestnávateľ vykonať zrážky z platu len v prípadoch určených v § 131 ZP.  

12. Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne.  

15. Osobný príplatok určuje zamestnancovi riaditeľ školy.  

Š I E S T A   Č A S Ť 

ČL.20 

PREKÁŽKY V PRÁCI 

 
1. Prekážky v práci môžu byť prekážky z dôvodov všeobecného záujmu, prekážky na strane zamestnávateľa, 

prekážky na strane zamestnanca.  

2. Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu upravuje §136 a 137 ZP.  

3. Náhradu mzdy pri výkone verejnej funkcie, výkone občianskej povinnosti a inom úkone vo všeobecnom 

záujme upravuje §138 ZP.  

4. Pri dôležitých osobných prekážkach v práci zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca a 

poskytne mu pracovné voľno z dôvodov a v rozsahu určenom v § 141 ZP.  

5. Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o 

poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v 

práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní 

akoukoľvek formou.  

6. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať potvrdením o prekážke 

v práci alebo potvrdenou priepustkou. V prípade trvania osobnej prekážky podľa §141 ods. 2 písm. a) ZP 

súvisle viac ako 1 deň, je zamestnanec povinný doložiť potvrdenú priepustku za každý deň samostatne.  

7. Pri nástupe na dočasnú pracovnú neschopnosť je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu odovzdať 

II. diel „Žiadosť o nemocenské“ a II.a diel „Žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti“ bezprostredne nadriadenému zamestnancovi. Pri prekročení dočasnej pracovnej 

neschopnosti z príslušného mesiaca do druhého mesiaca je zamestnanec povinný odovzdať i tlačivo 

„Preukaz o trvaní pracovnej neschopnosti“ vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca. Po ukončení 

pracovnej neschopnosti zamestnanec odovzdá IV. diel „Hlásenie o skončení dočasnej pracovnej 

neschopnosti“.  

8. Potvrdenie o ošetrení člena rodiny sa odovzdáva bezprostredne nadriadenému zamestnancovi.  

9. Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre prekážku na strane zamestnávateľa, zamestnávateľ mu 

poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.  
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ČL.21 

PRACOVNÉ CESTY 

 
1. Zamestnávateľ môže v súlade s §57 ZP zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce 

pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie, ak účel pracovnej 

cesty vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce.  

2. Pri poskytovaní náhrad výdavkov pri pracovných cestách postupuje zamestnávateľ v súlade s platnými 

predpismi a právnymi normami.  

3. Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu prislúcha náhrada preukázaných cestovných výdavkov, 

preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné a preukázaných potrebných ďalších výdavkov.  

4. Zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa 

ukončenia pracovnej cesty predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie 

pracovnej cesty /vyplnený cestovný príkaz, doložené doklady, správa o výsledku pracovnej cesty/ a vrátiť 

prípadný nevyužitý preddavok.  

5. Zamestnávateľ je povinný do desiatich pracovných dní od dňa predloženia písomných dokladov vykonať 

vyúčtovanie pracovnej cesty.  

S I E D M A   Č A S Ť 

ČL.22 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, PRI VÝCHOVE 

A VYUČOVANÍ 

 
1. Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov a žiakov školy pri práci a o zlepšovanie pracovných 

podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a 

plnenia pracovných úloh.  

2. Znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je 

neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov.  

3. Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia 

zamestnancov a žiakov pri práci a na tento účel vykonávať potrebné opatrenia.  

4. Odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u 

zamestnávateľa.  

5. Ďalšie práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

upravuje §146 –149 ZP a ďalšie osobitné predpisy, zákony a zákonné normy.  

ČL.23 

STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV 

 
1. Starostlivosť o zamestnancov je zakotvená v § 151-176 Zákonníka práce.  

2. Na zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia zamestnávateľ utvára v rámci svojich možností 

primerané pracovné podmienky a stará sa o vzhľad a úpravu pracovísk a ostatných priestorov areálu školy.  
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3. Zamestnávateľ zaisťuje pre všetkých zamestnancov pracujúcich v jednozmennej prevádzke stravovanie v 

školskej jedálni denne v čase od 11.45 do 14.30 hod. 

4. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške 55% ceny jedla (suroviny a režijné náklady). Okrem toho 

zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu. (Zák. NR SR č.152/94 Z.z. o sociálnom 

fonde v znení neskorších predpisov) v prípade, že zamestnanec odpracuje na pracovisku viac ako 4 hodiny 

v daný deň.  

5. Zamestnávateľ nemá právnu povinnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancom, ktorí :  

- neodpracujú na pracovisku viac ako 4 hodiny  

- sú na pracovnej ceste  

- pracujú na základe dohody o prácach, vykonávaných mimo pracovného pomeru  

- sú dočasne práceneschopní  
 

6. V čase školských prázdnin a  keď nie je v prevádzke školská jedáleň, zamestnávateľ zabezpečí stravovanie 

prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie 

služby. Cenou jedla sa rozumie hodnota stravovacej poukážky, ktorá musí predstavovať najmenej 75% 

stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.  

7. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 4, len ak 

zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov 

nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom (§ 152 

ods. 6 Zákonníka práce).  

8. Zamestnávateľ je povinný zamestnávať zamestnanca so zmenenou pracovnou schopnosťou na vhodných 

pracovných miestach.  

9. Zamestnávateľ zabezpečuje vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v súlade so zákonom 

317/2009 Z.z. vypracovaním vlastného plánu kontinuálneho vzdelávania podľa požiadaviek učiteľov a v 

súlade s potrebami školy.  

10.Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného 

platu v rozsahu:  

a) päť pracovných dní v kalendárnom roku za účasť na kontinuálnom vzdelávaní v zmysle zákona č. 

317/2009 Z.z.  

b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie I. alebo II. atestácie.  

Pracovné voľno čerpá pedagogický alebo odborný zamestnanec za podmienok určených riaditeľom školy. 

Doba čerpania sa určuje spravidla na dobu, keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka školy.  

 

Ô S M A   Č A S Ť 

ČL.24 

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPÔSOBENÚ ŠKODU 

 
1. Problematiku náhrady škody, zodpovednosť za spôsobenú škodu rieši § 177 - 222 ZP.  

2. Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečiť také pracovné podmienky, aby mohli riadne 

plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku.  
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3. Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu 

majetku alebo jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.  

4. Ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. Ak je na odvrátenie 

škody hroziacej zamestnávateľovi neodkladne potrebný zákrok, je povinný zakročiť. Túto povinnosť nemá, 

ak v tom bránia dôležité okolnosti alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných 

zamestnancov alebo blízke osoby.  

ČL.25 

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA 

 
1. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností 

pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.  

2. Zamestnávateľ je povinný požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá.  

3. Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej výške a ak s ním zamestnávateľ dohodne spôsob 

úhrady, je povinný zamestnávateľ uzavrieť dohodu písomne. Písomná dohoda nie je potrebná, ak škoda už 

bola uhradená.  

ČL.26 

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA 

 
1. Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v 

priamej súvislosti s ním porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti pravidlám 

slušnosti a občianskeho spolužitia.  

2. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania je podľa §195 ZP.  

3. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach je podľa §193 ZP.  

4. Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody je podľa §194 ZP.  

5. Zamestnanec je povinný ohlásiť riaditeľovi školy vzniknutú škodu bez zbytočného odkladu.  

 

D E V I A T A   Č A S Ť 

ČL.27 

DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU 

 
1. Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s 

fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, 

dohodu o pracovnej činnosti ), ak ide o prácu , ktorá je vymedzená výsledkom alebo ak ide o príležitostnú 

činnosť vymedzenú druhom práce, ktorej výkon by bol pre zamestnávateľa neúčelný alebo nehospodárny. 

Vedľajšia činnosť je činnosť, ktorú vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa, s ktorým je v pracovnom 

pomere, mimo pracovného času určeného pre tento pracovný pomer a ktorá spočíva v prácach iného druhu, 

ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve. Vedľajšiu činnosť možno vykonávať len v ďalšom pracovnom 

pomere alebo na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.  
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2. Zamestnávatelia sú povinní zabezpečovať plnenie svojich úloh predovšetkým zamestnancami v pracovnom 

pomere.  

3. Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah 

práce, na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku (§ 226 ZP). Na základe 

dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne (§228 a ZP).  

4. Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná.  

 

D E S I A T A   Č A S Ť 

ČL. 28 

SŤAŽNOSTI, OZNÁMENIA A PODNETY ZAMESTNANCOV, PRACOVNÉ 

SPORY, DORUČOVANIE. 

 
1. Ak sa na pracovisku vyskytnú nedostatky alebo ak sa cíti zamestnanec ukrátený vo svojich právach z 

pracovnoprávneho vzťahu, môže sa obrátiť na riaditeľa školy, prípadne iného vedúceho zamestnanca so 

žiadosťou o nápravu. Tým nie je dotknuté jeho právo požiadať príslušný odborový orgán, aby jeho 

požiadavky prerokoval s riaditeľom školy, alebo podať sťažnosť, oznámenie alebo podnet.  

2. Ak nebol uspokojený nárok zamestnanca z pracovného pomeru alebo z iných foriem pracovných vzťahov, 

môže sa zamestnanec obrátiť na zriaďovateľa školy.  

3. Písomnosti zamestnávateľa v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce musia byť zamestnancovi doručené 

do vlastných rúk. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, alebo kdekoľvek bude 

zastihnutý, ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštou.  

4. Povinnosť zamestnávateľa doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec písomnosť prevezme alebo len 

čo ju pošta vrátila odosielajúcemu zamestnávateľovi ako nedoručiteľnú. Účinky doručenia nastanú aj 

vtedy, ak zamestnanec prijatie písomnosti odmietne.  
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J E D E N Á S T A   Č A S Ť 

ČL. 29 

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Pri riešení konkrétnych otázok vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov treba postupovať podľa tohto 

pracovného poriadku, príslušných ustanovení Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z., zákona č. 552/2003 Z.z. o 

výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, organizačného poriadku, ako 

aj ostatných právnych predpisov, zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2. Týmto sa ruší pracovný poriadok z 01.09.2010 

3. Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2017. 

 

 

 

V Trnave 30. augusta 2017 

                                                                                                                    

     Mgr. Beata Kopčanová            Mgr. Jozef Jančovič 

      predsedníčka ZO OZ               riaditeľ školy 
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Príloha č.1 

Činnosti súvisiace so základným úväzkom sú:  

 
1. Pedagogické plánovanie  

a. Tvorba plánu práce školy, doplnkov a zmien školského vzdelávacieho programu  

b. Spracovávanie ročných tematických výchovno-vzdelávacích plánov  

c. Vyhodnocovanie kvality pedagogického procesu a plánovanie korekcií  

d. Spracovávanie plánov metodických orgánov  

 

2. Metodická príprava na vyučovanie  

a. Obsahová a metodická príprava na vyučovaciu hodinu  

b. Príprava textov  

c. Príprava písomných prác  

 

3. Materiálna príprava na vyučovanie  

a. Príprava pokusov  

b. Kopírovanie tlačenie materiálov  

c. Príprava priestorových a technických podmienok  

 

4. Činnosti súvisiace s hodnotením a klasifikáciou  
a. Opravovanie písomných prác  

b. Administrácia klasifikácie  

 

5. Činnosti súvisiace s organizovaním a zabezpečovaním „mimoučebňových“ vzdelávacích foriem  

a. Organizovanie exkurzií a návštev podujatí  

b. Organizovanie súťaží, prezentácií, zbierok, okrem bodu 8  

 

6. Zvyšovanie odbornej a metodickej úrovne zamestnanca.  

a. Vzdelávanie zamestnanca s výnimkou kontinuálneho vzdelávania  

b. Príprava študijných textov alebo pomôcok  

c. Práca v metodických a odborných útvaroch v škole i mimo školy  

 

7. Pracovné porady a školenia  

a. Zasadnutia pedagogickej rady  

b. Zasadnutia metodických orgánov  

c. Zdelávania a školenia BOZP, PO, ...  

 

8. Plnenie úloh POP a plánu práce školy  

a. Zabezpečovanie prijímacích skúšok  

b. Zabezpečovanie maturitných skúšok  

c. Zabezpečovanie ŠK súťaží a predmetových olympiád  

d. Doprevádzanie žiakov na vyššie kolá súťaží a predmetových olympiád  

 

9. Plnenie úloh v oblasti spolupráce s rodičmi  

a. Účasť na triednych zasadnutiach rodičov  

b. Individuálne konzultácie a rozhovory s rodičmi  

c. Informovanie rodiča o výsledkoch práce žiaka, jeho správaní a ďalších skutočnostiach s ním 

súvisiacich počas vyučovania  
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Príloha č.2 

 

A.) Kariérové pozície podľa § 32 odst.2 a) pedagogický zamestnanec špecialista :  
1. Výchovný a kariérový poradca  

2. Triedny učiteľ  

3. Vedúci predmetovej komisie  

4. Uvádzajúci pedagogický zamestnanec  

5. Koordinátori a pracovníci poverení úlohou 

a. koordinátor  ŽŠR  

b. koordinátor environmentálnej výchovy  

c. koordinátor výchovy k ľudským právam 

d. koordinátor prevencie drogových a iných závislostí 

e. správca skladu učebníc 

f. vedúci zbierok učebných pomôcok  

g. správca odborných učební  

h. správca skladu chemikálií 

i. koordinátor informatizácie 

j. koordinátor BOZP 

k. predsedovia a členovia rôznych pracovných komisií (stravovacia, inventarizačné,  ...)  

l. iné  

6. Organizačné  vedenie záujmovej a dobrovoľnej činnosti žiakov.  

a. vedúci krúžku  

b. konzultant SOČ  

c. iné  

 

 

B.) Kariérové pozície podľa § 32 odst.2 b) vedúci pedagogický zamestnanec : 
1.) Riaditeľ školy  

2.) Zástupcovia  riaditeľa školy  

 

C.) Plnenie aktuálnych úloh podľa plánu práce školy 
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Príloha č.3 

 

Povinnosti triedneho učiteľa 
Triedny učiteľ:  

 Triedny učiteľ v príslušnej triede vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej 

dokumentácie týkajúcej sa žiaka a tried ( triedne knihy, klasifikačné hárky, internetová žiacka knižka, 

triedne výkazy ...).  

 Utvára podmienky na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a 

zamestnancami školy.  

 Spolupracuje so zákonným zástupcom (ďalej len „ZZ“) a ostatnými pedagogickými zamestnancami.  

 Poskytuje žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo.  

 

Triedny učiteľ je povinný:  

1) Vypracovať a plniť plán výchovnej práce triedneho učiteľa.  

2) Dôsledne kontrolovať dochádzku žiakov, zabezpečiť dohodnutý spôsob evidencie vymeškaných hodín, 

zistiť príčinu absencie žiakov na vyučovaní, riešiť neprítomnosť žiaka v zmysle školského poriadku a 

platnej legislatívy.  

3) Sledovať a hodnotiť správanie žiakov, v prípade potreby ukladať výchovné opatrenia, informovať ZZ.  

4) Sledovať prospech žiakov, konzultovať ho s ostatnými vyučujúcimi v triede, informovať o vyučovacích 

výsledkoch ZZ.  

5) Kontrolovať klasifikačný hárok, vyhodnocovať prospech na triednických hodinách, starostlivo viesť triedne 

knihy, katalóg a ostatnú agendu triedy.  

6)  2-krát mesačne uskutočniť triednickú hodinu.  

7) Spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov počas celého školského roka, zúčastňovať sa na 

rodičovských združeniach, informovať ZZ o prospechu, dochádzke a správaní, dodržujúc zákon č. 

122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

8) Pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov spolupracovať s riaditeľstvom školy, výchovným 

poradcom, ostatnými vyučujúcimi a ZZ žiakov.  

9) Vykonávať činnosti súvisiace s diagnostikou žiakov, vypracovávať nevyhnutné podklady a štatistické údaje 

pre vedenie školy.  

10) Systematicky a cieľavedome viesť žiakov k tvorbe kvalitného pracovného prostredia v triede v spolupráci 

s ostatnými vyučujúcimi.  

11) Kontrolovať plnenie vydaných pokynov k ochrane školského majetku pred poškodením, stratou, zničením 

a zneužitím, viesť žiakov k čistote a poriadku.  

12) Zabezpečiť v triede distribúciu učebníc poskytovaných MŠVVaŠ SR.  

13) Zabezpečiť a zúčastňovať sa na školských výletoch, exkurziách a akciách triedy, predkladať ZZ žiakov 

písomné vyúčtovanie z týchto akcií.  

14) Vykonávať činnosti súvisiace s mimoškolskou činnosťou žiakov (imatrikulácia, stužková, ...)  
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15) Riadiť sa interným predpisom na vyĺňanie pedagogickej dokumentácie a interným predpisom 

o povinnostiach a úlohách triedneho učiteľa. 

V prípade neprítomnosti činnosť triedneho učiteľa vykonáva zastupujúci triedny učiteľ. 

 


