
Stredná odborná škola po lytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok

Smernica Č. 2/2016

o zastupovaní, nadčasovej práci a vykonávaní pedagogického dozoru pedagogických zamestnancov

počas vyučovania

Č1.1

Úvodné ustanovenia

Táto interná smernica je vydaná v súlade s ustanoveniami:

-Zákona č. 317/2009 Z.Z. o o odborných a pedagogických zamestnancoch

-Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

-Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

-Zákona č. 553/2004 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom

záujme

-Pracovného poriadku SOŠ polytechnickej, Sládkovičova ulica 104 Ružomberok (ďalej SOŠ P)

Čl.2

Základné pracovné povinnosti pedagogických zamestnancov

Základnými pracovnými povinnosťami každého pedagogického zamestnanca školy je v súlade s

príslušnými právnymi predpismi:

-pracovať zodpovedne v súlade s ustanoveniami Pracovného poriadku SOŠ P, pracovnej zmluvy,

pracovnej náplne a plniť ďalšie pokyny nadriadených zamestnancov vydané v súlade s právnymi

predpismi

-byť na pracovisku podľa určenia nadriadených zamestnancov v súlade s ustanoveniami Pracovného

poriadku SOŠ P a organizáciou vyučovania v SOŠ P a súvisiacich právnych predpisov

Čl.3

Systém zabezpečovania zastupovania a pedagogického dozoru počas vyučovania

-odborné zastupovanie (výchovno-vzdelávaciu činnosť nad rámec úväzku) za neprítomných

pedagogických zamestnancov a pedagogický dozor nad žiakmi počas vyučovania (v zmysle čl. 13,
ods. 7, Pracovného poriadku SOŠ P) určujú nadriadení pedagogickí zamestnanci na jednotlivých



úsekoch a to na úseku teoretického vyučovania (TV) zástupca riadlteľa pre TV, na úseku praktického

vyučovania (PV) zástupca riaditeľa pre PV, resp. hlavný majster odbornej výchovy (OV) a v školskom

internáte (ŠI) určuje výchovnú prácu nad rámec úväzku vedúci vychovávateľ v ŠI, počas ich

neprítomnosti poverení zastupujúci zamestnanci. Tiež môže určiť zastupovanie, resp. pedagogický

dozor pedagogickým zamestnancom aj riaditeľ školy

-odborné zastupovanie ( výchovno-vzdelávaci u činnosť) alebo pedagogický dozor v konkrétnej triede,

resp. v odbornej skupine na úseku PV, za chýbajúceho pedagogického zamestnanca počas vyučovania.

určeného rozvrhom hodín musí vedúci pedagogický zamestnanec určiť vopred písomne, a to

konkrétne meno zastupovaného a zastupujúceho pedagóga, obdobným spôsobom aj pedagogický

dozor v triede alebo odbornej skupine na úseku PV a musí ho zverejniť na svojom úseku a tiež na

webovej stránke školy (v elektronickej triednej knihe) a musí byť na úsekoch archivované

-vedúci pedagogickí zamestnanci na úseku TV a PV určia písomne vopred, či to bude výchovno-
vzdelávacia činnosť podľa schváleného učebného plánu, čiže odborné odučenie konkrétneho

predmetu za neprítomného učiteľa, resp. majstra OV, príp. odborné vyučovanie svojho predmetu,

keď v tej triede vyučuje (musí to byť potvrdené zápisom v tried nej knihe, resp. v denníku evidencie

odborného výcviku), alebo sa určí iba vykonávanie pedagogického dozoru v danej triede, resp.

odbornej skupine, čo musí byť tiež vopred vyznačené v elektronickej triednej knihe a pedagóg, ktorý

bol určený ~ykonávať iba pedagogický dozor, to tiež zapíše v triednej knihe danej triedy, resp.

v denníku evidencie odborného výcviku v danej odbornej skupine

ČI.4

Nadčasová práca počas vyučovania

-za nadčasovú prácu u učiteľov a majstrov OV sa považuje len vykonanie priamej výchovno-

vzdelávacej. činnosti prevyšujúcej základný úväzok pedagogického zamestnanca (v zmysle §3, ods. 5

Zákona Č. 317/2009 Z.z.}, u vychovávateľov v ŠI je nadčasovou prácou výchovná práca nad rámec

týždennéhq základného úväzku

-za 1 hodinu nadčasovej práce patrí pedagogickému zamestnancovi mzda v zmysle §19 ods. 1 zákona

Č. 553/2004 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ustanovení

Zákonníka práce, pokiaľ sa pedagogický zamestnanec nedohodne so zamestnávateľom na čerpaní

náhradného voľna, ktoré sa realizuje v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy,

výskumu a športu SR zo dňa 14.02.2011, a malo by sa vyčerpať do troch kalendárnych mesiacov po

výkone práce nadčas prednostne počas najbližších prázdnin

ČI.5

Záverečné ustanovenia

-ak sú nadčasové hodiny stanovené riaditeľom pedagogickému zamestnancovi priamo v úväzku na

začiatku školského roka a vyučuje ich počas celého školského roka, tak tieto sa po odučení budú
preplácať v zmysle § 19, ods. 1 Zákona Č. 553/2004 Z.z. vo výplate za daný mesiac





-tiež sa budú preplácať nadčasové hodiny podľa Zákona č. 553/2004 Z.z., ak vznikne za zastupovanie

dlhodobo práceneschopného pedagóga, ale až po 10 dňoch, kedy sa šetria finančné prostriedky

určené v rozpočte školy na osobné náklady

-nadčasová práca sa nemôže určovať zamestnancom s kratším pracovným úväzkom (§ 97, ods. 2

Zákonníka práce), týmto zamestnancom sa môže určiť len vykonávanie pedagogického dozoru

-za nadčasovú prácu sa nepovažuje, keď zastupujú pedagogickí zamestnanci za neprítomných

zamestnancov v čase, keď im odpadli vyučovacie hodiny vo svojej triede podl'a určeného rozvrhu

hodín z rôznych dôvodov (napr. končiace triedy, ktoré už ukončili štúdium, trieda alebo odborná

skupina ja na exkurzjj alebo na výlete, a pod ....)

-tiež za nadčasovú prácu sa nepovažuje, keď z prevádzkových dôvodov sa musí trieda, ktorá je

pôvodne delená na dve, resp. tri skupiny, na teoretickom alebo praktickom vyučovaní spojiť

jednému pedagógovi

Táto Smernica č.2/2016 bola prerokovaná vo vedení školy dňa 23.08.2016, v pedagogickej rade

24.08.2016'a nadobúda účinnosť dňom 01.09.2016

V Ružomberku 24.08.2016
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Schválil: Mgr. Vladimír Pančík

riaditel' školy



 


