
Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32,Senica 905 01     
Pracovný poriadok 

 

Príloha č. 2 

 

Prehľad o rozdelení pracovného času  

/čl. 16 ods. 9/ 

Rozvrhnutie činností pedagogických zamestnancov podľa druhu – činnosti s celkovou týždennou 

časovou dotáciou 

 

Zložka Počet hodín týždenne Vykonávané na 

pracovisku 

Vykonávané aj mimo 

pracoviska 

Miera vyučovacej 

povinnosti 
23 X  

Príprava na vyučovacie 

jednotky a príprava 

pomôcok, opravy 

písomných prác 

10  X 

Pedagogický dozor 2 X  

Plnenie úloh zadaných 

nadriadenými 

pracovníkmi, 

osvojovanie si nových 

poznatkov, spolupráca 

s inými učiteľmi 

a rodičmi žiakov 

1,5  X 

Pracovné porady, 

pedagogické rady 
0,5 X  

Správa zbierok 

a učební, inventarizácia 
0,5 X  

Spolu 37,5 hod   

 

Rozvrhnutie činností odborných zamestnancov podľa druhu – činnosti s celkovou týždennou 

časovou dotáciou 

 

Zložka Počet hodín týždenne Vykonávané na 

pracovisku 

Vykonávané aj mimo 

pracoviska 

Miera odbornej 

povinnosti 
27,5 X  

a) koordinácia 

pracovných 

povinností 

pedagogických 

asistentov, účasť na 

seminároch 

10 X  



a odborných 

poradách, návštevy 

CPPPaP a CŠPP 

b) vedenie odbornej 

dokumentácie 
7 X  

c) rozhovory so žiakmi, 

zákonnými 

zástupcami, 

pedagógmi 

10 X  

d) Pracovné porady, 

pedagogické rady 
0,5 X  

Plnenie úloh zadaných 

nadriadenými 

pracovníkmi, 

osvojovanie si nových 

poznatkov, spolupráca 

s inými učiteľmi 

a rodičmi žiakov  

5  X 

Samovzdelávanie, 

štúdium odbornej 

literatúry 

5  X 

Spolu 37,5 hod   

 

kategória zamestnancov základný pracovný 

čas 

obedňajšia 

prestávka* 

tajomníčka a ekonómka školy  06,00 – 14,00 11,50 – 12,20 

referentka PaM  06,30 - 14,30 11,50 – 12,20 

Upratovačky:    

p. Horváthová 5,30 – 13,30 10,00 – 10,30 

p. Hrebenárová 11,30 – 19,30 17,00 – 17,30 

p. Chorvátová 5,00 – 7,00,        

12,00 – 18:00  

16,30 – 17,00 

p. Čerešníková  12,00 – 20,00 16,30 – 17,00 

p. Dingová 12,00 – 20,00 16,30 – 17,00 

p. Andelková  13,30 – 17,30  

vedúca školskej jedálne 07,00 – 15,00 11,30 – 13,30 

hlavná kuchárka 07,00 – 15,00 11,30 – 13,30 

kuchárky 07,00 – 15,00 11,30 – 13,30 

pomocná sila v kuchyni 07,00 – 15,00 11,30 – 13,30 

školníčka 06,00 – 14,00  10,30 – 11,00 

údržbár 7,30 – 15,30 11,30 – 12,00 

pomocník údržbára 7,30 – 15,30 11,30 – 12,00 

*) zamestnanci majú stanovenú prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30minút podľa čl. 15 ods. 3 

pracovného poriadku a v zmysle § 91 ods. 1 Zákonníka práce. Prestávka na odpočinok a jedenie sa 

neposkytuje na začiatku a na konci zmeny.  


