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Ředitel Základní školy, Kvasice, okres Kroměříž, vydává v souladu s vyhláškou č. 263/2007 Sb.,
kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, ustanovením zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, §305, v platném znění, tento vnitřní předpis.

Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti v době stanovené rozvrhem jeho přímé
vyučovací nebo výchovné činnosti a dohledů, v době zastupování jiného pedagogického
pracovníka, v případech, které stanoví ředitel školy a které vyžadují přítomnost pedagogického
pracovníka na pracovišti a v době stanovené pro spolupráci školy se zákonnými zástupci žáků.

Pobyt na pracovišti pedagogických pracovníků (učitelů) je v pracovních dnech od 7:15 do 13:45.

Poslední pracovní den v měsíci, odešle pedagogický pracovník elektronickou poštou na email
zástupce ředitele školy vyplněný výkaz práce, který slouží k evidenci jeho pracovní doby. Tento
výkaz práce obsahuje rozvrh týdenní pracovní doby, jiný průběh pracovní doby, přespočetné
hodiny a neodučené hodiny, viz Příloha č. 1. Po kontrole tohoto výkazu zástupcem ředitele
školy, podepíše bez zbytečného odkladu pedagogický pracovník tištěnou formu výkazu práce.

Zrušuje se předchozí znění tohoto předpisu ze dne 1. 9. 2011.

Vnitřní předpis je zveřejněn na webových stránkách školy (www.zskvasice.cz), je uložen v
dokumentaci školy a je vyvěšen ve sborovně školy.

Mgr. František Látal, Ph.D.
ředitel školy
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Zaměstnanec: ...

Příloha č. 1

Výkaz za měsíc: ...
Pracovní zařazení: ...
Datum

JINÝ PRŮBĚH PRACOVNÍ DOBY
(nemoc, dovolená, OČR, DVPP, služební cesta, …)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Rozvrh týdenní pracovní doby
Den
Pracovní doba
Pondělí
7.15 až 15.45
Úterý
7.15 až 15.45
Středa
7.15 až 15.45
Čtvrtek
7.15 až 15.45
Pátek
7.15 až 15.45

Přespočetné hodiny (200%, úvazek, náhrada,
dohled)
Pedag. intervence, před. spec. ped. péče
(příplatek 300 Kč)
Den
Třída/ Předmět
Počet
Druh
žák
hodin

Neodučené hodiny z organizačních důvodů
Den
Třída/ Předmět Počet Důvod
žák
hodin

Zpracoval: ...
Časový údaj o konci pracovní doby je dán součtem začátku doby, osmi hodin výkonu přímé i nepřímé
pracovní činnosti, 30 minut přestávky na odpočinek. Týdenní rozpis přímé vzdělávací a výchovné práce je
dán osobním rozvrhem zaměstnance. Pobyt na pracovišti je určen rozvrhem přímé a nepřímé pracovní
činnosti.
Vyjádření zaměstnance: Potvrzuji správnost evidence mé pracovní doby v uvedeném měsíci. Ve všech
pracovních dnech mi byla poskytnuta zákonná přestávka v délce 30 minut podle ustanovení ZP.
Datum:

...

Podpis zaměstnance: ...
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