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VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2007,

kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

obcí nebo dobrovolným svazkem obcí .

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen "ministerstvo") v dohodě s Ministerstvem práce
a sociálních věcí stanoví podle § 306 odst. 1 a 5 zákona
č. 26212006 Sb., zákoník práce:

§ 1
Rozsah právní úpravy

Tato vyhláška se vztahuje na zaměstnance škol
a školských zařízení zřízených ministerstvem, krajem,
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

§2
Postup související se skončením pracovního poměru

a odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa
vedoucího zaměstnance

(1) Před skončením pracovního poměru zaměst-
nanec informuje zaměstnavatele o stavu plnění ulože-
ných úkolů. Pedagogický pracovník odevzdá přísluš-
nou pedagogickou dokumentaci a podklady pro hod-
nocení žáků a studentů. O předání úkolů a odevzdání
věcí se vyhotoví záznam.

(2) Ředitel školy nebo školského zařízení při
skončení pracovního poměru, při odvolání z pracov-
ního místa ředitele nebo vzdání se pracovního místa
ředitele předá agendu spojenou s výkonem pracovního
místa ředitele nově jmenovanému řediteli; pokud to
není možné, předá ji stejným způsobem svému zá-
stupci nebo fyzické osobě určené zřizovatelem.
O předání se vyhotoví záznam.

§ 3
Pracovní doba pedagogických pracovníků

(1) V pracovní době pedagogičtí pracovníci vyko-
návají

a) přímou pedagogickou činnost"),
b) další práce související s přímou pedagogickou čin-

ností dohodnuté s pedagogickým pracovníkem,
napři'klad příprava na přímou pedagogickou čin-
nost, příprava učebních pomůcek, hodnocení pí-

sernných, grafických a jiných prací žáků a dále
práce, které vyplývají z organizace vzdělávání
a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako
je dohled nad dětmi a nezletilými žáky (dále jen
"žáci") ve škole a při akcích organizovaných ško-
lou, spolupráce s ostatními pedagogickými pra-
covníky, s výchovným poradcem, se školním me-
todikem prevence, s metodikem informačních
a komunikačních technologií, spolupráce se zá-
konnými zástupci žáků, odborná péče o kabinety,
knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdě-
lávání, výkon prací spojených s funkcí třídního
učitele a výchovného poradce, účast na poradách
svolaných vedoucím zaměstnancem školy nebo
školského zařízení, studium a účast na dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků.

(2) Nejde-li o výkon přímé pedagogické činnosti,
může pedagogický pracovník yykonávat práci i na ji-
ném s ním dohodnutém místě/).

(3) Při rozvržení pracovní doby do směn roz-
vrhne ředitel školy nebo školského zařízení současně
též přímou pedagogickou činnost.

(4) Je-li s pedagogickým pracovníkem dohodnu-
ta") jiná doba k jeho seznámení s rozvržením pracovní
doby do směn, oznámí mu ředitel školy nebo škol-
ského zařízení toto rozvržení pracovní doby nejpoz-
ději 3 dny předem; v případě změny v rozvržení přímé
pedagogické činnosti mu to oznámí zpravidla 3 dny \
předem.

(5) V evidenci odpracované pracovní doby") se
uvádí též počet hodin přímé pedagogické činnosti vy-
konaných nad týdenní rozsah hodin stanovený ředite-
lem školy nebo školského zařízení.

§4

Čerpání dovolené

Dobu čerpání dovolené určuje ředitel školy nebo
školského zařízení podle rozvrhu čerpání dovolené'')

1) § 2 zákona č. 56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
3) § 84 zákoníku práce.
4) § 96 zákoníku práce.
5) § 217 odst. 1 zákoníku práce.


