PRACOVNÝ PORIADOK

Pracovný poriadok
pre zamestnancov obecného úradu, pedagogických a ostatných
zamestnancov základnej školy, materskej školy, školského klubu, školskej
jedálne a zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu

Za účelom vnútorného poriadku, správnej a optimálnej organizácie práce a
dodržiavania pracovnej disciplíny sa vydáva tento pracovný poriadok .

Čl. 1
Rozsah

pôsobnosti

1/ Pracovný poriadok sa vzťahuje na zamestnancov obecného úradu, základnej
školy, materskej školy, školského klubu, školskej jedálne a zamestnancov opatrovateľskej
služby v obci Prievaly (ďalej len “zamestnanec”), pre ktorých úlohy zamestnávateľa plní
zamestnávateľ vymedzený Zákonníkom práce a Zákonom o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len “zamestnávateľ”).
2/ Na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru a volených občanov, 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. Zamestnávateľom je aj organizačná jednotka
zamestnávateľa, ak to ustanovujú osobitné predpisy alebo stanovy podľa osobitného predpisu.
2/ V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa starosta, ktorý je
štatutárny orgán a koná osobne.
3/ V čase dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie , obecné
zastupiteľstvo poverí zástupcu starostu, aby robil určité právne úkony v pracovnoprávnych
vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia
povereného zamestnanca.
4/ Vedúci zamestnanci zamestnávateľa ( riaditeľka základnej školy, materskej školy
a školskej jedálne) a starosta sú oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom
zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten
účel záväzné pokyny.
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Čl. 3
Predzmluvné vzťahy a vznik

pracovného

pomeru

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný zisťovať, či uchádzač o jej
uzavretie spĺňa predpoklady na vykonávanie práce vo verejnej službe podľa zákona o výkone
práce vo verejnom záujme č. 552/ 2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
V prípade, ak uchádzač spĺňa predpoklady na vykonávanie verejnej služby je
zamestnávateľ povinný oboznámiť ho s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú
z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a platovými podmienkami, za ktorých má
prácu vykonávať.
1/ Ďalej je zamestnávateľ pred uzatvorením pracovnej zmluvy povinný
- vyžiadať od uchádzača príslušné doklady preukazujúce spĺňanie predpokladov na
vykonávanie verejnej služby a vyplnené formuláre súvisiace s prijatím do pracovného
pomeru (dotazník, čestné vyhlásenie o prekážkach, ktoré mu bránia riadnemu výkonu
práce a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa, potvrdenie o dĺžke
zamestnania a o zápočte dôb zamestnania od zamestnávateľa, s ktorým bol predtým v
pracovnom pomere, doklady o vzdelaní, prípadne potvrdenie od príslušného úradu
práce o dobe vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie ),
- vyžiadať od uchádzača predloženie prehľadu praxe a zápočtu odpracovaných rokov
na účely dovolenky;
- zabezpečiť vstupnú lekársku prehliadku, ak sa táto vyžaduje a je nutná vzhľadom na
prácu, ktorú má vykonávať.
2/ Zamestnávateľ môže od uchádzača, ktorý sa uchádza o prvé zamestnanie vyžadovať len
informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od uchádzača,
ktorý už bol zamestnávaný požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenie o
zamestnaní.
3/ Zamestnávateľ nesmie od uchádzača vyžadovať informácie
a) o tehotenstve, s výnimkou, ak ide o prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná,
b) o rodinných pomeroch,
c) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti,
d) ktorými by sa poškodila osobnosť uchádzača.
4/ Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom
a zamestnancom. Vzniká dňom, ktorý bol v pracovnej zmluve dohodnutý ako deň nástupu
do práce. Pracovná zmluva sa uzavrie najneskôr v deň nástupu do práce. Zamestnávateľ je
povinný uzavrieť pracovnú zmluvu písomne. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy
je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.
5/ Pracovný pomer vznikne aj vtedy, ak zamestnanec v dohodnutý deň nenastúpi do
práce. V prípade, že zamestnanec nenastúpi do práce bez toho, aby mu v tom bránila
prekážka v práci alebo o tejto prekážke v práci do týždňa neupovedomí zamestnávateľa,
zamestnávateľ je oprávnený od pracovnej zmluvy odstúpiť. Od pracovnej zmluvy môže
zamestnávateľ odstúpiť najneskôr do času, kým zamestnanec nenastúpi do práce.
6/ Na uzatváranie pracovných zmlúv s cudzincami sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Zákonníka práce a zákona o verejnej službe, pokiaľ právne predpisy o medzinárodnom práve
súkromnom neustanovujú inak.
7/ V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť
a) druh práce (opis pracovných činností), na ktorý sa zamestnanec prijíma,
b) miesto výkonu práce (obec, organizačná časť alebo inak určené miesto),
c) deň nástupu do práce.
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Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa ods. 7 aj ďalšie pracovné
podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej
doby. Ak sú uvedené pracovné podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť
odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy; inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia
Zákonníka práce.
8/ V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci
záujem.
9/ Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie
funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave
funkčného platu. Súčasťou pracovnej zmluvy je opis pracovných činností, ktorými sa
podrobnejšie charakterizuje druh práce dohodnutý v pracovnej zmluve, t.j. súhrn pracovných
činností (pracovná náplň), ktoré má zamestnanec vykonávať.
10 / V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú lehotu, ktorá je najviac tri mesiace.
Skúšobnú lehotu nemožno predlžovať. Skúšobná lehota sa predlžuje o čas prekážok v práci na
strane zamestnanca. Skúšobná lehota sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.
11/ Zamestnanec pri uzatvorení pracovnej zmluvy je povinný zložiť zamestnávateľovi
sľub, ktorý znie: “Sľubujem, že pri vykonávaní verejnej služby budem dodržiavať Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú
dôstojnosť a ľudské práva.” O zložení sľubu sa vyhotoví záznam, ktorý zamestnanec podpíše.
Sľub neskladajú zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo
manipulačné s prevahou fyzickej práce.
12/ Zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami nemožno zaradiť tak, aby jeden podliehal
pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého.
13/ Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, je zamestnávateľ povinný
- pri nástupe do zamestnania oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom,
s kolektívnou zmluvou a s právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa na prácu ním
vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať
a s ustanoveniami upravujúcim zákaz diskriminácie,
- prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú
prácu plat, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh, dodržiavať ostatné
pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a
pracovnou zmluvou.
Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa
pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.
14/ Ak zamestnanec dohodol niekoľko pracovných pomerov, posudzujú sa práva
a povinnosti z nich vyplývajúce samostatne, ak Zákonník práce alebo osobitný predpis
neustanovuje inak.
15/ Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinností, ak zamestnanec
odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré
a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,
b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.
16/ Zamestnávateľ je povinný predkladať príslušnému odborovému orgánu správy
o dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehotách, ktoré s ním dohodol.
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Čl. 4
Pracovný pomer na kratší

pracovný čas
1/ Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný
čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.
2/ Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného
pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného
času na ustanovený týždenný pracovný čas.
3/ Zamestnávateľ je povinný utvárať podmienky, aby sa žiadostiam o zmene rozsahu
týždenného pracovného času mohlo vyhovieť.
4/ Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni.
5/ Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí plat zodpovedajúci
dohodnutému kratšiemu pracovnému času.
6/ Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa nesmie zvýhodniť alebo
obmedziť v porovnaní so zamestnancom zamestnaným na ustanovený týždenný pracovný čas.
7/ Zamestnávateľ je povinný zamestnancov a príslušný odborový orgán informovať
o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný
čas.
Čl. 5
Vedľajšia činnosť
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.
Čl. 6
Vymenovanie

a odvolanie

1/ Základnú školu a materskú školu riadi riaditeľ. Riaditeľa vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa § 4 zákona SNR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov
2/ Riaditeľa školy ZŠ a MŠ vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa § 3 ods. 1 a 7
zákona č. 596/2003 Zb. v znení neskorších predpisov rozhodnutím
3/ Zriaďovateľ školy podľa § 3 ods.9 zákona č. 596/2003 Zb. v znení neskorších predpisov
môže odvolať riaditeľa školy aj bez návrhu rady školy.
4/ Školskú jedáleň riadi vedúca školskej jedálne, ktorú je vymenováva a odvoláva
zriaďovateľ.
4/ Odvolaním z funkcie sa pracovný pomer nekončí.

5

Čl. 7
Zmena dojednaných pracovných

podmienok

1/ Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a
zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy
vyhotoviť písomne.
2/ Vykonávať práce iného druhu alebo v inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej
zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne.

Čl. 8
Skončenie pracovného

pomeru

1/ Pracovný pomer možno skončiť
a/ dohodou,
b/ výpoveďou,
c/ okamžitým zrušením,
d/ skončením v skúšobnej lehote.
2/ Pracovný pomer, uzatvorený na určitú dobu sa končí aj uplynutím tejto doby.
3/ Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.
4/ Postup, výpovedné doby pri skončení pracovného pomeru, zákaz výpovede, okamžité
zrušenie pracovného pomeru, hromadné prepúšťanie sa postupuje podľa ZP.
5/ Vydávanie pracovného posudku a potvrdenie o zamestnaní vo vzťahu zamestnávateľ a
zamestnanec upravuje ZP.
6/ Poskytovanie odstupného a odchodného upravuje ZP a Kolektívna dohoda vo
verejnej službe na príslušný kalendárny rok.
Čl. 9
P o v i n n o s t i zamestnancov
a) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní
verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám,
a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil
štatutárny orgán alebo iným poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis
neustanovuje inak,
b) zachovávať mlčanlivosť, ktoré v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nemožno
oznamovať iným osobám.
Čl. 10
Osobitné povinn osti
pedagogických zamestnancov
1/ Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť
výchovno - vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú. V tomto smere najmä:
a/ zabezpečujú súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj žiakov,
b/ postupujú podľa schválených základných pedagogických dokumentov a
pedagogicko-organizačných pokynov,
c/ plnia vyučovaciu činnosť a činnosť výchovnej práce v rozsahu vyučovacej činnosti
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a výchovnej činnosti stanovenej osobitným predpisom a vykonávajú ostatné činnosti
súvisiace s pedagogickou prácou,
d/ zvyšujú úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v
organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, ak to vyžaduje
potreba, sú povinní zúčastniť sa počas prázdnin (zimných alebo jarných) sústredení alebo
konzultácií a pod.,
e/ spolupracujú so zákonnými zástupcami žiakov a verejnosťou pri utváraní dobrých
vzťahov so školou.
2/ Pri starostlivosti o žiakov sú pedagogickí zamestnanci povinní najmä:
a/ podporovať rozvoj záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania a podľa
svojich možností zúčastňovať sa na tejto činnosti,
b/ viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k
dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných
orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri
vyučovaní predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia žiakov a pri školských
podujatiach (napr. na plaveckom výcviku, exkurziách a výletoch, v škole v prírode, v
predmetoch telesná výchova, pracovné vyučovanie a pod.),
c/ dodržiavať stanovené metodické postupy,
d/ v záujme jednotného výchovného pôsobenia na žiakov spolupracovať so zákonnými
zástupcami žiakov. Na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych
schôdzach, prípadne na individuálne dohodnutej schôdzi o prospechu a správaní žiakov, a to
ústne alebo písomne,
e/ spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy a školského zariadenia,
f/ viesť žiakov k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane
školského zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a
zneužitím.
3/ Pedagogickí zamestnanci nesmú od žiakov žiadať, aby si obstarávali neschválené
školské pomôcky alebo materiál na výchovu a vyučovanie, ktorý je veľmi nákladný alebo sú
problémy s jeho zakúpením.
4/ Pedagogickí zamestnanci nie sú povinní viesť agendu, ktorá sa priamo netýka
výchovno - vzdelávacieho procesu, napr. agendu spojenú so zberom odpadových hmôt a
liečivých rastlín, s distribúciou tlače. Sú však povinní starať sa o hospodárne zaobchádzanie
s učebnicami , školskými potrebami a pomôckami pre výchovno - vzdelávaciu činnosť.
5/ Zamestnanci školy a školského zariadenia sú povinní dodržiavať platné
legislatívne predpisy, týkajúce sa mlčanlivosti o zdravotnom stave žiaka a hygienické
predpisy, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu.
Čl. 11
Povinnosti vedúcich zamestnancov
1/ Vedúci zamestnanec je povinný najmä:
a) riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,
b) utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci,
c) utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na
uspokojovanie ich sociálnych potrieb,
d) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,
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e) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku
zamestnávateľa.
2/ Vedúci zamestnanec( riaditeľa základnej školy, materskej školy a riaditeľka), starosta
a hl. kontrolór je počas vykonávania svojej funkcie povinný deklarovať svoje majetkové
pomery do
a) 30 dní od vymenovania do funkcie,
b) 31. marca každého kalendárneho roka počas vykonávania funkcie.
3/ Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu, oznamuje údaje
o svojich majetkových pomeroch deklarovaných podľa odseku 2 v rozsahu podľa osobitného
predpisu orgánu, ktorý ho vymenoval do funkcie. Ak tento orgán zistí, že štatutárny zástupca
uviedol v majetkovom priznaní neúplné alebo nepravdivé údaje alebo zistí porušenie
povinnosti podľa odseku 1, odvolá ho z funkcie.
4/ Riaditeľky ZŠ, MŠ v rámci povinností uvedených v odseku 1 plnia ako vedúci
zamestnanci najmä tieto ďalšie úlohy:
a/ zodpovedajú za pedagogickú úroveň, odbornú úroveň a výsledky práce školy alebo
školského zariadenia, utvárajú podmienky pre prácu všetkých zamestnancov, starajú sa o
ďalšie pedagogické a odborné vzdelávanie zamestnancov,
b/ rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach detí
a mládeže v prípadoch zverených im osobitným predpisom.
c/ ďalej rozhodujú najmä o:
ca/ vysielaní zamestnancov na pracovné cesty,
cb/ hodnotení pracovných výsledkov jednotlivých zamestnancov ,
cc/ určení nástupu dovolenky na zotavenie zamestnancom podľa plánu dovoleniek
určeného s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu,
cd/ nariaďovaní práce nadčas a vhodnom čase čerpania náhradného voľna, prípadne
o vhodnej úprave pracovného času,
ce/ poskytovaní pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany
zamestnanca,
d/ zabezpečujú sústavné oboznamovanie zamestnancov s právnymi a ostatnými
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s novými poznatkami
bezpečnostnej techniky, pravidelne overujú ich znalosti z týchto predpisov a sústavne
vyžadujú a kontrolujú ich dodržiavanie,
e/ pri vzniku pracovného úrazu, ktorý podlieha registrácii postupujú podľa vyhlášky
SUBP a SBU č. 111/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb., Zákonníka práce a ostatných
právnych predpisov,
f/ pri vzniku školského úrazu postupujú podľa pokynov MŠ SR č. 6000/1988-424 o
školských úrazoch a Metodického usmernenia č. 1138/1997-131 z 29. 7. 1997, Zákonníka
práce.
g/ vytvárajú priaznivé podmienky pre prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
zamestnancov a pracovné podmienky na zvyšovanie kultúry práce a pracovného prostredia a
starajú sa o pracovné a životné podmienky zamestnancov,
h/ kontrolujú práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, schvaľujú odmenu za tieto práce a potvrdzujú vykonanie práce,
ch/ zabezpečujú uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov do pedagogickej
praxe a ich pracovnú adaptáciu, utvárajú učiteľom podmienky predovšetkým na vyučovanie
predmetov ich aprobácie,
i/ určujú so zreteľom na konkrétne podmienky školy alebo školského zariadenia pracovnú
náplň zamestnancov v súlade s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve,
j /dbajú o morálne oceňovanie práce podriadených zamestnancov,
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k/ zabezpečujú zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám
správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti,
5/ Riaditeľky ZŠ, MŠ popri základných povinnostiach
a) riadia školy po pedagogickej, odbornej a administratívno-hospodárskej stránke;
ukladá úlohy pedagogickým zamestnancom a ostatným zamestnancom a vytvára pre nich
podmienky na odborný rast;
b) kontrolujú činnosť všetkých zamestnancov a výsledky ich práce a na základe
vlastného pozorovania, predovšetkým prostredníctvom hospitačnej činnosti i na základe správ
svojich zástupcov, vykonáva rozbor výchovno-vzdelávacej práce jednotlivých zamestnancov,
prerokúva ho na príslušných poradách zamestnancov školy alebo školského zariadenia a
vyvodzuje z neho závery pre ďalšiu činnosť.
c) dbajú na dodržiavanie hygienických predpisov, týkajúcich sa výchovnovzdelávacieho procesu,
6/ Pri plnení svojich úloh sa riadia platnými predpismi a príslušnými pokynmi; za ich
plnenie zodpovedá zriaďovateľovi. Robí vždy tak, aby bol vzorom všetkým zamestnancom
školy.
7/ Popri povinnostiach v oblasti riadenia uvedených v tomto pracovnom poriadku,
povinnostiach vyplývajúcich z osobitných predpisov riaditeľ školy plní základný úväzok
v rozsahu stanovenom osobitným predpisom.

Čl. 12
Dĺžka a využitie pracovného čas u
1/ Pracovný čas zamestnanca je najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne. Zamestnanec, ktorý
má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách
v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 36 a 1/4 hodiny týždenne.
Rozsah týždenného pracovného času zamestnancov vo verejnom záujme stanuje tiež
Kolektívna dohoda na príslušný kalendárny rok.
2/ Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas ktorého
pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť, a z času, počas
ktorého vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou. Rozsah vyučovacej
činnosti a výchovnej činnosti je ustanovený nariadením vlády SR č. 238/2004 Z. z. .
3/ Týždenný pracovný čas sa rozvrhuje tak, aby pri rovnomernom rozvrhnutí na
jednotlivé týždne rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne nepresiahol
tri hodiny a aby pracovný čas v jednotlivých dňoch nepresiahol deväť hodín. Priemerný
pracovný čas nesmie pritom v určitom období, spravidla štvortýždňovom, presahovať hranicu
pre ustanovený týždenný pracovný čas.
4/ Ak nedovoľuje povaha práce alebo podmienky prevádzky, aby sa pracovný čas
rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne môže zamestnávateľ po dohode s príslušným
odborovým orgánom v súlade s § 87 ods. 1 Zákonníka práce rozvrhnúť pracovný čas
nerovnomerne na jednotlivé týždne najviac na štyri mesiace. Ak ide o činnosti, pri ktorých sa
v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce, môže zamestnávateľ po dohode
s príslušným odborovým orgánom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na dobu
nepresahujúcu dvanásť mesiacov.
5/ Zamestnávateľ zabezpečuje, aby sa príchody a odchody zamestnancov a odpracovaný
pracovný čas vhodným spôsobom evidovali a kontrolovali.
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6/ Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ
miesto, ktoré je zamestnancovi prístupné .
7/ Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času už na svojom pracovisku a
odchádzať z neho až po skončení pracovného času.
8/ Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia
ako šesť hodín stravovanie v ŠJ. Ak ŠJ nefunguje, zamestnávateľ zabezpečí stravné lístky
v hodnote stravnej jednotky ŠJ.
11/ Prestávky na odpočinok a jedlo (pol hodiny) sa nezapočítavajú do pracovného času .
Čl. 13
Náplň a rozvrhnutie pracovného času
1/ V pracovnom čase je pedagogický zamestnanec povinný plniť základný úväzok
vyučovacou činnosťou alebo výchovnou činnosťou určený všeobecne záväzným právnym
predpisom2) a vykonávať práce súvisiace s pedagogickou prácou ustanovené v pracovnom
poriadku.
2/ Prácami súvisiacimi s pedagogickou prácou sa rozumie predovšetkým preukázateľná
osobná príprava na ňu, príprava pomôcok a starostlivosť o ne, príprava materiálu na
vyučovanie - výchovnú prácu, 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 zverené kabinety a ostatné zariadenia školy slúžiace k výchovnovzdelávaciemu procesu. 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, vyplývajúcich z osobitných predpisov
alebo pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý je zamestnancovi nadriadeným, v súlade s
pracovným poriadkom a pracovnou zmluvou.
3/ Pedagogický zamestnanec je povinný na príkaz riaditeľa zastupovať prechodne
neprítomného pedagogického zamestnanca a v prípade potreby prevziať vyučovaciu činnosť
alebo výchovnú činnosť nad mieru vyučovacej činnosti alebo výchovnej činnosti v rozsahu
určenom osobitným predpisom2). Túto povinnosť možno ukladať iba v súlade so
Zákonníkom práce.
5/ Pedagogický zamestnanec je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom
hodín, rozvrhom výchovnej práce, rozvrhom dozorov, v čase porád a schôdzí zvolaných
vedúcimi
zamestnancami a združením rodičov,
na prechodné zastupovanie iného
pedagogického zamestnanca, v čase určenom na konzultácie so zákonnými zástupcami
žiakov.
6/ Pri určení rozvrhu pracovného času riaditeľa školy sa prihliada na základný úväzok
stanovený v hodinách vyučovacej činnosti a potreby školy . Pri tom treba dbať, aby v čase
prevádzky bol vždy prítomný riaditeľ školy . Ak to nie je možné, poverí riaditeľ školy na čas
svojej neprítomnosti zastupovaním niektorého z pedagogických zamestnancov.
7/ Učiteľ vykonáva dozor nad žiakmi v škole pred vyučovaním, po vyučovaní, v čase
prestávok a pri prechode z jednej budovy školy do druhej budovy školy. Pri zabezpečovaní
dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa rozvrhu dozoru, ktorý schvaľuje riaditeľ školy.
Schválený rozvrh dozoru sa vyvesí na viditeľnom mieste. Dozor nad žiakmi sa začína 15
minút pred začiatkom predpoludňajšieho vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy po
skončení vyučovania. Ak riaditeľ školy povolí niektorým žiakom zdržiavať sa v škole cez
poludňajšiu prestávku, pred vyučovaním alebo po ňom dlhšie, ako je pravidlom, zabezpečí,

10

aby títo žiaci nezostali bez dozoru. V rozvrhu dozoru určí, ako sa tento dozor zabezpečí.
Takýto dozor môžu zabezpečovať podľa rozhodnutia riaditeľa školy aj náležito poučení
nepedagogickí zamestnanci, prípadne iné zodpovedné osoby (napr. § 11 ods. 4 vyhlášky MŠV
SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení vyhlášky MŠ SR č. 81/1997 Z. z.).
8/ Pedagogickí zamestnanci vykonávajú podľa pokynu riaditeľa základnej školy a
osobitných predpisov pedagogický dozor nad žiakmi aj mimo školy alebo školského
zariadenia pri exkurziách a počas inej činnosti predpísanej učebnými osnovami, počas účasti
žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných akciách organizovaných školou alebo
školským zariadením. Pedagogickí zamestnanci, ktorí sa stravujú v zariadeniach školského
stravovania, sú povinní stolovať so žiakmi, dozerať na kultúru stolovania a spoločenského
správania sa žiakov v jedálňach, a to podľa pokynov riaditeliek materskej a základnej školy.
9/ V čase prázdnin alebo v čase, keď je prevádzka školy alebo školského zariadenia
prerušená, je riaditeľ školy povinný prideľovať pedagogickým zamestnancom práce
v súlade s ich pracovnou zmluvou (t.j. prácami súvisiacimi s vyučovaním alebo výchovnou
prácou), vrátane umožnenia tvorivej pedagogickej činnosti a ďalšieho vzdelávania mimo
pracoviska.
Čl. 14
Práca nadčas
1/ Prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnancom školy alebo školského zariadenia
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. U pedagogických zamestnancov je prácou nadčas práca
vykonávaná nad základný úväzok stanovený osobitným predpisom.
2/ U pedagogických zamestnancov sa za jednu hodinu práce nadčas považuje vyučovacia
hodina alebo hodina priamej výchovnej práce prevyšujúca mieru vyučovacej činnosti alebo
výchovnej činnosti stanovenej osobitným predpisom. Riaditeľ školy alebo vedúci školského
zariadenia presne rozvrhne predovšetkým základný úväzok pedagogického zamestnanca a
osobitne určí hodiny vyučovacej činnosti alebo hodiny výchovnej činnosti prevyšujúce tento
základný úväzok, ktoré sa budú považovať za prácu nadčas.
3/ Zamestnanec je povinný pracovať nadčas, ak mu zamestnávateľ nariadil prácu nadčas
v súlade s právnymi predpismi. Zamestnávateľ vydá zamestnancovi príkaz na prácu nadčas v
primeranom časovom predstihu, ak tomu nebránia závažné prevádzkové dôvody. Za prácu
nadčas sa nepovažuje práca, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi nenariadil ani ju neschválil.

Čl. 15
Dovolenka
Nároky zamestnancov na dovolenku, ich rozsah a podmienky sú obsiahnuté
v ZP a kolektívnej zmluve za príslušný rok.
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Čl. 16
Plat
1/ Pri odmeňovaní zamestnancov sa postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 111/2002 Z. z. ktorým sa
ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní
v znení neskorších predpisov.
2/ Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním
súvisiacich a iných peňažných náležitostiach zamestnancov.
Čl. 17
Výplata platu
1/ Zamestnávateľ je povinný poukázať plat alebo jeho časť určenú zamestnancom na ním
určený účet v banke tak, aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na
tento účet najneskôr v deň určený na výplatu. Možno aj dohodnúť, že zamestnávateľ bude
časti platu určené zamestnancom zasielať na viac účtov, ak o to zamestnanec požiada.
2/ Pri vyúčtovaní platu je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad
obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách platu a o vykonaných zrážkach a o celkovej cene
práce. Údaje o celkovej cene práce tvorí súčet platu a úhrady poistného na zdravotné
poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie
v nezamestnanosti platených zamestnávateľom.
3/ Na žiadosť zamestnanca predloží zamestnávateľ zamestnancovi na nahliadnutie
doklady, na ktorých základe mu bol plat vypočítaný.
Čl. 18
Zrážky z platu
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
Zákonníka práce.

Čl. 19
Prekážky

v

práci

Prekážky v práci a náhradu mzdy pri prekážkach v práci upravujú ustanovenia ZP.
Čl. 20
Pracovné

cesty

Poskytovanie náhrad výdavkov pri pracovných cestách upravuje zákon č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách.
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Čl. 21
Ochrana práce
Povinnosti zamestnávateľa
Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne prijímať opatrenia
zamerané na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca.

Čl. 22
Práva a povinnosti zamestnacov
1) Zamestnanci majú okrem práva na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
právo na informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného
prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami.
2)Zamestnanci sú povinní pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť
a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka. Sú povinní plniť úlohy v tejto oblasti, ktoré im
vyplývajú z osobitných predpisov a opatrení zamestnávateľa, prijatých na bezpečnosť
a ochranu zdravia a z opisu pracovných činností.

Čl. 23
Sociálna politika
1/ Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov upravuje ZP.
2/ Zamestnávateľ utvára na zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia primerané
pracovné podmienky a stará sa o vzhľad a úpravu pracovísk, sociálnych zariadení a zariadení
na osobnú hygienu.
3/ Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie zodpovedajúce
zásadám správnej výživy v školskej jedálni. Ak sa nevarí v ŠJ, tak formou stravných lístkov.
4/ Zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške najmenej 55% ceny jedla, najviac
však na každé jedlo do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v
trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.
5/ Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v § 152
ods. 3 Zákonníka práce, len ak
6/ Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej
zvyšovanie.
7/ Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnú úschovu najmä zvrškov a osobných
predmetov, ktoré zamestnanci obvykle nosia do zamestnania. Túto povinnosť má aj voči
všetkým ostatným osobám, ak sú pre neho činné na jeho pracoviskách.
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Čl. 24
Predchádzanie škodám
1/ Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať svojim zamestnancom také pracovné
podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a
majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.
2/ Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia
a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.
3/ 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 mu v tom bránia dôležité okolnosti alebo ak by tým
vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov, alebo blízke osoby. Ak
zamestnanec zistí, že nemá utvorené potrebné pracovné podmienky, je povinný oznámiť to
vedúcemu zamestnancovi.
Čl. 25
Všeobecná zodpovednosť

zamestnanca za škodu

1/ Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným
porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v
Zákonníka práce.
2/ Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým
mravom.
3/ Okrem všeobecnej zodpovednosti zodpovedá zamestnanec za :
a) schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať,
b) stratu zverených predmetov.
4/ Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu
zamestnanec zodpovedá. Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ. Zamestnávateľ
prerokuje požadovanú náhradu škody so zamestnancom a oznámi mu ju najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá.
5/ Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume a ak s ním
zamestnávateľ dohodne spôsob náhrady, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť dohodu
písomne, inak je dohoda neplatná. Osobitná písomná dohoda nie je potrebná, ak škoda už
bola uhradená.

Čl. 26
Zodpovednosť

zamestnávateľa za škodu

Postup zamestnávateľa a jeho zamestnancov vo veci zodpovednosti za škody
spôsobené zamestnávateľom, zamestnancom a vo veci predchádzania a náhrady škôd sa
riadi ustanoveniami ZP.
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Čl. 27
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1/ Pri riešení konkrétnych otázok vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov treba
postupovať podľa tohto pracovného poriadku, príslušných ustanovení Zákonníka práce,
zákona o verejnej záujme ako aj z ostatných právnych predpisov.
2/ Zamestnávateľ je povinný oboznámiť s pracovným poriadkom všetkých svojich
zamestnancov.
Zamestnávateľ umiestni pracovný poriadok na mieste prístupnom všetkým
zamestnancom.
3/ Schválené OZ dňa 14.12.2008 , uznesením č 6/2007.
4/ Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2008.
5/ Nadobudnutím účinnosti zároveň zaniká platnosť a účinnosť Pracovného poriadku
obce Prievaly zo dňa 30.3.2002.

Tatiana Beňáková
starostka
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