
Gymnázium, Ul.17. novembra  1180, Topoľčany
Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku

DODATOK č. 1
k pracovnému poriadku Gymnázia, U].17. novembra 1180, Topol'čany p]atnému od

01.11.2020

Riaditeľka školy v súlade s čl. 39  ods. 9 XVI. časti pracovného poriadku Gymiiázia, Ul.17. novembra

1180, Topoľčany, platného od 01.11.2020 so súhlasom  ZO OZ Pšav Gymnázium  Topoľčany vydáva

tento dodatok č. 1, ktorým sú zapracované nasledovné zmeny:

1.    V článku  16  ods.  7   druhej  časti Pracovný pomer pracovného poriadku sa v celom rozsahu  rušĺ

pôvodný text „Za hodinu práce nadčas patri zamestnancovi hodinová sadzba jeho fiinkčného platu
zvýšená o 30% a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60°/o hodinovej sadzby
fúnkčného platu. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za

prácu  nadčas,  patrí  mu  prislušná  časť  fúnkčného  platu  a za  každú  hodinu  práce  nadčas  hodina
náhradného voľna; zvýšenie podľa prvej vety zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávatel' neposkytne
zamestnancovi náhradné vol'no počas troch kalendámych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase

po  vykonaní  práce nadčas, patri  zamestnancovi  zvýšenie podl'a prvej  vety (§  19 ods.1  zákona č.
553/2003 Z. z." sa nahrádza nasledovným textom: „Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi
hodinová  sadzba jeho  fúnkčného  platu  zvýšená  o 30%  a ak  ide  o deň  nepretržitého  odpočinku
v týždni, zvýšená o 60% hodinovej sadzby ftinkčného platu. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom
dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patri mu prislušná čast' fúnkčného platu a za
každú hodinu práce  nadčas  hodina náhradného voľna;  zvýšenie podľa prvej  vety zamestnancovi
nepatri. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno oočas dvoch kalendámvch
mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, patri zamestnancovi zvýšenie

podľa prvej vety (§  19 ods.  1  zákona č. 553/2003 Z. z."
2.    V článku  16 ods.  15  druhej  časti Pracovný pomer pracovného poriadku sa v celom rozsahu ruší

pôvodný text:  „Účast' pedagogických zamestnancov na školskom výlete alebo odbomej  exkurzii
sa považuje za ďalšiu výchovnú činnost', ktorou si zamestnanec plnĺ týždenný pracovný čas 37,5 h
do  15:00 h prislušného dňa. Pedagogický dozor vykonávaný od  15:00 h do 22:00 h sa považuje za

prácu  nadčas  azamestnanec  si  za  ňu  na  požiadanie  čerpá  náhradné  voľno."  a nahrádza  sa
nasledovným  textom:  „Účast' pedagogických zamestnancov na školskom  výlete  alebo odbomej
exkurzii  sa považuje za ďalšiu výchovnú činnosť,  ktorou si zamestnanec plní týždenný pracovný
čas 37,5  h do  15:30 h príslušného dňa.  Pedagogický dozor vykonávaný od  15:30 h do 22:00 h sa

považuje za prácu nadčas a zamestnanec si za ňu na požiadanie čerpá náhradné voľno."
3.    Pôvodná  priloha  „Príloha  č.  2  Prehľad  o rozdelení  pracovného  času"  sa  v celom  rozsahu  ruší

a nahrádza sa v celom rozsahu novým znenĺm „Príloha č. 2 Prehl'ad o rozde]ení pracovného
času".

Záverečné ustanovenia

1.    Sobsahom  tohto   dodatku   č.1   kpracovnému  poriadku   Gymnázia,   Ul.17.   novembra   1180,
Topoľčany   oboznámia   nadriadení   vedúci   pedagogický   zamestnanci   svojich   zamestnancov.
Zamestnávateľ zverejnĺ tento predmetný dodatok č.  1  na svojej webovej stránke.

2.    Tento dodatok č. 1 k pracovnému poriadku Gymnázia, Ul.  17. novembra 1180, Topoľčany, platného
od 01.11.2020  je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých svojich zamestnancov.
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3.    Tento dodatok č.  1 k pracovnému poriadku Gymnázia, Ul.  17. novembra 1180, Topol'čany, platného
od   01.11.2020     bol   odsúhlasený   ZO   OZ   Pšav   na   Slovensku   Gymnázium   Topol'čany   dňa
31.08.2022.

4.    Tento dodatok č.  1  k pracovnému poriadku Gymnázia, Ul.  17. novembra 1180, Topoľčany, platného
od  01.11.2020    nadobúda  platnost'  dňom  podpisu  medzi  riaditel'kou  školy  azo  OZ  Pšav  na
Slovensku Gymnázium Topol'čany.

V Topoľčanoch dňa 02.09.2022

______-----------------1--------

Ing. Ida Valachová
Predseda ZO OZ Pšav na Slovensku
Gymázium Topoľčany

PaedDr. Ma ináMázáňTÔTvá,PhD.

itelka školy
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Gymnázium, Ul.17. novembra  1180, Topoľčany
Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku

Príloha č. 2
Prehl'ad o rozde]ení pracovného času

Článok 1
Pracovný čas

1)   Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec  k dispozícii zamestnávatel'ovi,  vykonáva
prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

2)    V záujme zvýšenia efektívnosti práce a lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov sa uplatňuje v
Gymnáziu, Ul.17.novembra  1180, Topoľčany:

a)    osobitný  režim  pracovného  času  pre  zamestnancov  úseku  vedenia  školy  a pedagogického
a odbomého úseku,

b)   osobitný režim pracovného času pre zamestnancov prevádzkového úseku,

c)    pružný pracovný čas pre zamestnancov technicko-ekonomického úseku.

3)    Ustanovený týždenný pracovný časje  37,5 hodiny, 5 dní v týždni , 7,5 hodiny denne.

4)    Riaditelka školy povolila výkon niektorých činností  mimo pracoviska za nasledovných podmienok:

a)    zhl'adiska   bezpečnosti   aochrany   zdravia   pri   práci   sú   tieto   činnosti   vykonávané   mimo
pracoviska na vlastnú zodpovednosť bez nároku na uplatnenie náhrady v prípade úrazu,

b)   bez  uplatnenia  nároku  na  úhradu  energií,  náhrady  za  opotrebovanie  výpočtovej  techniky,
nábytku, prístrojov a zariadení a pod.,

c)    povinnosť zamestnanca na vyžiadanie nadriadenému vedúcemu pedagogickému zamestnancovi
alebo riaditelke školy preukázat' výsledok vykonávaných činností mimo pracoviska,

d)    povinnosť  zamestnanca  preukázat'  spôsobom  vyplnenia  pracovného  výkazu  vykonávaných
činnostĺ   mimo   pracoviska   (priloha   č.   2A)   kposlednému   dňu   vmesiaci   aodovzdat'
nadriadenému   pedagogickému   zamestnancovi   v prvý   pracovný   deň   nasledujúceho
kalendárneho mesiaca. Predmetný pracovný výkaz vykonávaných činnosti mimo pracoviska
tvorí súčast' podkladov pre spracovanie miezd.

5)   V čase  školských  prázdnin  po  prerokovanĺ  so  zriad'ovatel'om  z dôvodov  obmedzenia  dopravy
a zhoršenia klimatických podmienok je v Gymnáziu, Ul.17. novembra 1180, Topoľčany pracovný
čas pre zamestnancov technicko-ekonomického úseku a prevádzkového úseku od 06:00 h do
14:00 h.

6)   Každý zamestnanec je povinný zaevidovať sa pri  príchode  a odchode z pracoviska prístupovým
čípom.   Povinnosťou  zamestnanca  je  aj zaevidovat'  každý  odchod  a príchod  do  budovy  školy
v priebehu  pracovnej  doby  prístupovým  čipom.   Všetci  zamestnanci  sú  povinní  dodržiavat'
určený pracovný čas. Každú zmenu pracovného času schvaľuje riaditeľka školy.

7)   Pre   potreby   kontrolnej   činnosti   slúži   tlačo\ý   materiál   z elektronickej   evidencie   príchodov
a odchodov zamestnancov  v porovnaní  s určeným pracovným  časom.  Zároveň  tento  materiál   je
podkladom pre spracovanie miezd.

Článok 2
0sobitný režim pracovného času pre zamestnancov úseku vedenia školy

a pedagogického a odborného úseku

1)   Osobitný  režim  pracovného  času  pre  zamestnancov  úseku  vedenia  školy  a pedagogického
a odborného úseku je zavedený pre zamestnancov v pracovných pozíciách:
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a)   Vedúci Dedagorickí zamestnanci:

Pracovný čas je stanovený od 07:30 h do 15:30 h s využitĺm možnosti vykonávať niektoré
činnosti   mimo   pľacoviska   súvisiace   s priamou   výchovno-vzdelávacou   činnosťou   alebo
ostatnými činnosťami súvisiacimi s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou alebo činnosti
súvisiace s vykonávaním riadiacej a kontrolnej činnosti.

Pľestávka na jedlo a oddych sa poskyt`+je v rozsahu 30 minút a nezapočítava sa do pracovného
času.

b)   PedaEoqickí zamestnanci:

Pracovný čas je stanovený od 07:30 h do 15:30 h s využitĺm možnosti vykonávat' niektoré
činnosti   mimo   pracoviska   súvisiace   s priamou   výchovno-vzdelávacou   činnost'ou   alebo
ostatnými   činnosťami   súvisiacimi   s priamou   výchovno-vzdelávacou   činnosťou   akou   sú
napriklad písomné pripravy na vyučovanie, pripravy učebných pomôcok a materiálov, opravy
pĺsomných    prác,    Štúdium    odbomej     literatúry,    pedagogickoi)sychologickej     literatúry,
sledovanie vzdelávacĺch programov a pod.

Prestávka na jedlo a oddych sa poskytuje v rozsahu 30 minút a nezapočĺtava sa do pracovného
času.

c)    Pedagorickĺ asistenti:

Pracovný čas je stanovený od 07:30 h do 15:30 h s využitím možnosti vykonávať niektoré
činnosti   mimo   pracoviska   súvisiace   s priamou   výchovno-vzdelávacou   činnosťou   alebo
ostatnými   činnosťami   súvisiacimi   s priamou   výchovno-vzdelávacou   činnosťou   akou   sú
npn'klad pripravy učebných pomôcok a materiálov, Štúdium odbomej literatúry, pedagogicko-
psychologickej  literatúry, sledovanie vzdelávacích programov a pod.

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

d)    Odborní zamestnanci (školskÝ psvcho]óg. sociá]nv pedaEóg):

Pracovný čas je stanovený od 07:30 h do 15:30 h s využitĺm možnosti vykonávat' niektoré
činnosti   mimo   pracoviska   súvisiace   s priamou   výchovno-vzdelávacou   činnosťou   alebo
ostatnými   činnosťami   súvisiacimi   s priamou   výchovno-vzdelávacou   činnosťou   akou   sú
napríklad pripravy učebných pomôcok a materiálov, štúdium odbomej literatúry, pedagogicko-
psychologickej literatúry, sledovanie vzdelávacích programov a pod.

Prestávka na jedlo a oddych sa poskyt`+je v rozsahu 30 minút a nezapočítava sa do pracovného
času.

2)   Opustenie pracoviska pri osobitnom režime pracovného času pľe zamestnancov úseku
vedenia ško]y a pedagogického a odborného úseku:

a)    Pri  uplatnem'  osobitného  režimu  pracovného  času  pre  zamestnancov  úseku  vedenia  školy
a pedagogického a odbomého úseku je zamestnanec povinný byť na začiatku zmeny na svojom
pracovisku a zamestnanec odchádza   z pracoviska na konci takto učeného osobitného režimu
pracovného času na daný deň.

b)    V čase pevne učeného začiatku pracovného času zamestnanec nesmie opustiť pracovisko bez
súhlasu prislušného nadriadeného vedúceho pedagogického zarnestnanca alebo riaditellq/ školy

®ripade neprítomnosti prislušného nadriadeného vedúceho pedagogického zamestnanca alebo
riaditeľky   školy  dáva   zamestnancovi   súhlas   na   opustenie   pracoviska  poverený  zástupca
vedúceho pedagogického zamestnanca) a to až do skončenia pevne učeného pracovného času,
s výnimkou:

1.    prestávok na odpočinok a jedenie (povinnost' zaevidovať odchod a príchod
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prístupovým čipom),

2.    vo]'nej  hodiny  za  podmienky  výkonu  niektorých  činností  mimo  pracoviska  po
stanovenom  pracovnom  čase  t.j.  po  15:30  h  a preukázaní  spôsobom  vyp]nenia

pracovného výkazu vykonávaných činnostl' mimo pracoviska. V tomto prípade je
zamestnanec  povinný  zaevidovať  odchod  a príchod  do  budovy  školy  prístupovým
čipom a v dochádzkovom systéme si zaevidovať dôvod neprítomnosti vol'nú hodinu,

3.    výkonu   niektorých   činností   mimo   pracoviska   (povinnosť   zaevidovať   odchod

prístupovým čipom).

Článok 3

0sobitný režim pracovného času pre zamestnancov prevádzkového úseku

1)   Osobitný  režim  pracovného  času  pre  zamestnancov  prevádzkového  úseku je  zavedený  pre
zamestnancov v pracovných pozíciách:

1.    Školník:

Pracovný čas je stanovený od 06:30 h do 14:30 h.

Prestávka na jedlo a oddych sa poskytuje v rozsahu 30 minút v čase od 12.00 h do 1230
h a nezapočítava sa do pracovného času.

2.    Vrátnička:

Pracovný čas je stanovený od 07:00 h do 15:00 h.

Prestávka na jedlo a oddych sa poskytuje v rozsahu 30 minút v čase od 11.00 h do llJ0
h a nezapočítava sa do pracovného času.

3.    Prevádzková Dracovníčka l:

Pracovný čas je stanovený od 06:00 h do 09:00 h a od 13:30 h do 18:00 h.

4.    Prevádzková i}racovníčka 2:

Pracovný čas je stanovený od 10:00 h do 18:00 h.

Prestávka na jedlo a oddych sa poskytuje v rozsahu 30 minút v čase od 14.00 h do 14.30
h a nezapočítava sa do pracovného času.

5.    Prevádzková i}racovníčka 3:

Pracovný čas je stanovený od 09:30 h do 17:30 h.

Prestávka na jed]o a oddych sa poskytuje v rozsahu 30 minút v čase od 14.00 h do 14J0
h a nezapočítava sa do pracovného času.

6.    Prevádzková i}racovníčka 4:

Pracovný čas je stanovený od 11 :00 h do 17:00 h.

2)   Opustenie    pracoviska    pri    osobitnom    režime    pracovného    času    pre    zamestnancov
prevádzkového úseku :
a)    Pri  uplatnení  osobitného  režimu  pracovného  času je  zamestnanec  povinný  b)ri'  na  začiatku

zmeny na svojom pracovisku a zamestnanec odchádza   z pracoviska na konci takto učeného
osobitného režimu pracovného času na daný deň.

b)    Po   nástupe   do   práce   zamestnanec   nesmie   opustit'   pracovisko   bez   súhlasu   prislušného

nadriadeného vedúceho pedagogického zamestnanca alebo riaditel'ky školy, a to až do
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skončenia  pracovného  času,  s  výnimkou  prestávok  na  odpočínok  a  jedenie.  V  pn'pade
neprítomnosti    príslušného    nadriadeného    vedúceho    pedagogického    zamestnanca    alebo
riaditelky   školy  dáva  zamestnancovi   súhlas   na  opustenie   pracoviska   poverený   zástupca
vedúceho pedagogického zamestnanca.

Článok 4

Pružný pracovný čas pre zamestnancov technicko-ekonomického úseku

1)    V súlade s § 88 ods.1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znenĺ neskorších predpisov
a Kolektívnou zmluvou bo] zavedený v Gymnáziu, Ul.17. Novembra 1180, Topo]'čany pružný
pracovný čas pre zamestnancov technicko-ekonomického úseku v pracovných poz]'ciách:

a)    Hospodárka školy

b)    Sektretárka/účtovníčka

c)    Personálna a mzdová pracovníčka

d)    Technik

2)    Pružný pracovný  čas  sa  uplatňuje  ako  iné  pracovné  obdobie  (kalendámy mesiac),  pri  ktorom si
zamestnanec sám volí začiatok a koniec pracovných zmien a je povinný v tomto období odpracovat'
pracovný čas do príslušného mesačného pracovného fondu daného kalendárneho mesiaca.

3)    Pružný pracovný čas má dve časti:

a) základný pracovný čas, ktorý je od 08.00 h do 14.00 h každý pracovný deň,

b) voliteľný pracovný čas, ktorýje od 06.00 h do 08.00 ha od 14.00 h do 18.00 h.

4)    Zamestnanec je povinný byt' počas základného pracovného času na pracovisku.

5)   Začiatok  a koniec  pracovného  času  si  volí  vjednotlivých  dňoch  zamestnanec  v rámci  časových
úsekov volitel'ného pracovného času.

6)   Na prípadný výkon práce presahujúci pri uplatnenĺ pružného pracovného týždňa dĺžku určeného
týždenného pracovného času sa prihliada, za podmienky, že takto odpracovanú časť presahujúcu
určený  týždenný  pracovný  čas  si  môže  zamestnanec  vyčerpať  ako  pracovné  vol'no  s náhradou
funkčného platu len do konca mzdového mesiaca.

7)    Prestávka  na  jedlo  aoddych  sa  poskytuje  vrozsahu  30  minút  včase  od   11.00  h  do   13.30  h
a nezapočítava sa do pracovného času.

8)   Dĺžka pracovnej zmeny pri uplatnení pružného pracovného času môže byť najviac 12 hodín.

9)    Na  účely  celodenného  vyšetrenia  alebo  ošetrenia  zamestnanca  v zdravotníckom  zariadení  a na
sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie sa
neuplatňuje  pružný  pracovný  čas,   ale   stanovený  pracovný  čas   v rozsahu  plánovanej   zmeny
zamestnanca.

10) Zamestnancom s pružným pracovným časom riaditeľka školy povoľuj e vykonávat' niektoré činnosti
mimo  pracoviska  súvisiace  z administratívnymi  činnosťami  (napríklad  tvorba  smemíc,  tvorba
finančných rozborov, tvorba a spracovanie iných administratívnych činností a pod.) za podmienok
stanovených v ods. 5 článku  1  tejto prilohy.

11) Opustenie pracoviska pri pružnom pracovnom čase zamestnancov technicko-ekonomického
úseku:

a)    Pri uplatnenĺ pružného pracovného času je zamestnanec povimý byt' na začiatku základného
pracovného času, na svoj.om pracovisku a odchádzat' z neho najskôr až po skončení základného
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pracovného času.

b)    V čase základného pracovného času zamestnanec nesmie opustit' pracovisko bez súhlasu
nadriadeného vedúceho pedagogického zamestnanca alebo riaditeľky školy, a to až do
skončenia základného pracovného času,  s výnimkou prestávok na odpočinok a jedenie. V

prípade  nepritomnosti  nadriadeného  vedúceho  pedagogického  zamestnanca  alebo  riaditel'ky
školy   dáva   zamestnancovi   súhlas   na   opustenie   pracoviska   poverený   zástupca   vedúceho

pedagogického zamestnanca.

c)    Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a vybavovanie pracovných záležitostí mimo miesta

pravidelného pracoviska  sa posudzujú  ako  výkon práce  v celom rozsahu,  pokiaľ  spadajú do
pracovnej  zmeny,  maximálne  však  v  priememej  dĺžke  pracovnej  zmeny  pripadajúcej  na  1
pracovný deň, t. j. 7,5 h, s výnimkou prikázanej služobnej cesty.

d)   Ak zamestnanec  neodpracova]  pre  ospravedlnené prekážky v práci  celý pracovný  čas
pripadajúci na deň a]ebo   bežný týždeň, pretože mu v tom bránila prekážka v práci na
jeho  strane,  je  povinný  takto  neodpracovanú  čast'  pracovného  času  nadpracovat'  v
nasledujúcich pracovných dňoch do konca mesiaca.

e)    Neodpracovanie denného pracovného času a mesačného fondu pracovného času zamestnancom
bez ospravedlnenia môže zamestnávateľ považovat' po dohode s prislušným výborom
odborovej  organizácie  za neospravedlnenú neprítomnost' zamestnanca   v práci  s uplatnením
dôsledkov  v  súlade  so  zákonom  č.  311/2001   Z.  z.    Zákomíkom  práce  vznení  neskorších

predpisov a Pracovným poriadkom.

V Topoľčanoch dňa 02.09.2022

hg. Ida Valach-ová  {
Predseda ZO OZ Pšav na Slovensku
Gyrmázium Topoľčany

\
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Príloha 2A - vzor pracovného výkazu
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