
Dodatok  č.  1 k  Pracovnému poriadku 
 

Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu 

 
 

Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 vyhlásila podľa 

ustanovenia § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

právnych  predpisov od 12. marca 2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu pre celé územie 

Slovenskej republiky. V súvislosti s uvedenou situáciou bolo prijatých viacero opatrení 

a nariadení, vrátane legislatívnych zmien. V rámci pracovnoprávnych vzťahov bola 

s účinnosťou od 1.03.2021 Novela Zákonníka práce v znení neskorších právnych 

predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákonník práce“, 

v príslušnom gramatickom tvare), ktorá detailnejšie upravuje pravidlá home office.  

 

Predmetnou novelou Zákonníka práce došlo k zavedeniu nového „Osobitného 

ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu“ (doplnená jedenásta časť Zákonníka práce). 

Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 vydáva dodatok č. 1 k Pracovnému 

poriadku (ako Prílohu č.10). Dodatok sa týka uplatnenia  práce z domácnosti (tzv. home office) 

v prípade prerušenia chodu školy na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva alebo Ministerstva zdravotníctva SR.  

 

 

Článok č. I 

Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo 

výnimočného stavu 
(1) V čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a 

počas dvoch mesiacov po ich odvolaní, osobitné ustanovenia jedenástej časti Zákonníka 

práce majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami prvej až desiatej časti Zákonníka 

práce. 

 

(2) Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa 

osobitného predpisu  

a)  zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, 

ak to   dohodnutý druh práce umožňuje, 

b) zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to 

dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne 

prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti. 



 (3) Všetky  práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa vyplývajúce z pracovnej 

zmluvy, kolektívnej zmluvy, interných predpisov zamestnávateľa alebo 

pracovnoprávnych predpisov zostávajú aj pri práci z domácnosti zachované.  

(4) Z právneho hľadiska sa práca z domácnosti (tzv. home office) líši od pracovného pomeru 

len iným miestom výkonu práce a ostatné povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca 

ostávajú zachované tak, ako to stanovuje Zákonník práce.  

 

Článok č. II 

Vymedzenie pojmov 
(1) Pre účely tohto dodatku sa vymedzuje nasledovný okruh pojmov: 

a) zamestnávateľ je  riaditeľ školy ako štatutárny zástupca, 

b) zamestnanec je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu 

k zamestnávateľovi pri  výkone práce vo verejnom záujme, 

c) pracoviskom alebo zvyčajným miestom výkonu práce sú priestory v budove 

školy na adrese: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121, 059 14 

Vydrník 

d) práca z domácnosti (home office/príležitostná práca z domácnosti) je taká 

forma organizácie výkonu práce, ktorú zamestnanec vykonáva  doma alebo na 

inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce (zákon č. 66/2020 Z. z, § 250, ods. 

2), ktoré si sám vybral, 

e) mimoriadnou udalosťou, ktorá bráni vykonávať prácu na pracovisku, je 

prerušenie chodu školy na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva 

SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR, Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva alebo Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

Článok č. III 

Podmienky výkonu práce z domácnosti 
(1) Výkon práce z domácnosti je možný na pracovných pozíciách: 

a) ktorých charakter práce umožňuje výkon činnosti nezávisle na iných pracovných 

pozíciách zamestnávateľa, t. j., kde nie sú zvýšené nároky na vzájomnú spoluprácu  a 

komunikáciu, 

b) ktoré disponujú pracovnými prostriedkami a IT prístupmi umožňujúcimi prácu  

v tomto režime,  

c) na ktorých je zamestnanec schopný pracovať samostatne s individuálnou 

zodpovednosťou a pracovnou sebadisciplínou.  

(2) Pre výkon práce z domácnosti môže zamestnanec využiť vzdialený prístup k svojej 

pracovnej e-mailovej schránke a technické vybavenie (ak mu bolo pridelené, napr. 

pracovný notebook, dátové zariadenie), ďalej len „pracovné prostriedky“. Pracovné 

prostriedky sú zamestnancom poskytované v súlade s príslušnými internými smernicami 

školy.  

(3) Pracovné prostriedky, ktoré zamestnávateľ poskytol zamestnancovi, zostávajú 

vo vlastníctve zamestnávateľa.  

(4) Zamestnanec zodpovedá za pridelené pracovné prostriedky rovnako ako pri výkone práce 

na pracovisku. Zamestnanec je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť a zabezpečiť 

pridelené pracovné prostriedky proti odcudzeniu, poškodeniu alebo strate. Táto 

povinnosť sa na zamestnanca vzťahuje aj v prípade ich prepravy do miesta a z miesta 

výkonu práce. 



(5) Zamestnanec je povinný bezodkladne nahlásiť zamestnávateľovi odcudzenie, poškodenie 

alebo stratu zverených pracovných prostriedkov tak, aby v maximálnej možnej miere 

minimalizoval možnosť ich zneužitia.  

(6) Zamestnanec je povinný technicky zabezpečiť miesto výkonu práce z domu tak, aby 

mohol plnohodnotne vykonávať prácu bez obmedzení. Zamestnanec má pri tomto 

spôsobe výkonu  práce nárok na náhradu preukázateľne zvýšených výdavkov 

na  mieste výkonu práce (elektrina, internetové pripojenie a pod.), resp. iných nákladov, 

ktoré vznikli výkonom práce z domácnosti za podmienok podľa §145 ods.2 ZP. O použití 

vlastných prostriedkov musí existovať  dohoda so zamestnancom, pričom bez dohody 

zamestnancovi nepatrí ani náhrada nákladov. 

(7) Zamestnanec vykonávajúci prácu z domu má právo nepoužívať pracovné prostriedky 

slúžiace na výkon práce z domu počas jeho nepretržitého denného odpočinku a 

nepretržitého odpočinku v týždni, počas čerpania dovolenky, sviatku, pre ktorý práca 

odpadla, a prekážky v práci. Ak zamestnanec v tomto čase odmietne vykonať prácu alebo 

splniť pokyn, nesmie to byť posudzované ako neplnenie povinnosti a voči zamestnancovi 

za to nemôžu byť vyvodené žiadne dôsledky. 

(8) Dĺžka pracovného času sa výkonom práce v režime práce z domácnosti (home office) 

nemení. Zamestnanec vykonáva prácu v rovnakej pracovnej dobe a v dohodnutom 

rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času tak, ako keby vykonával prácu na 

pracovisku. Prácu z domácnosti vykonávajú pedagogickí zamestnanci 4 dni v týždni, 

prácu na pracovisku 1 deň v týždni podľa stanoveného týždenného rozpisu. 

Nepedagogickí zamestnanci 2 dni v týždni prácu na pracovisku podľa stanoveného 

týždenného rozpisu, 3 dni v týždni ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, 

povaha ich práce im ju neumožňuje vykonávať v režime home office. 

(9) Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť 

najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s 

platnosťou najmenej na týždeň (zákon č. 66/2020 Z. z, § 250, ods. 3). 

(10) Zamestnanec je povinný viesť si evidenciu pracovného času podľa pokynov 

zamestnávateľa v rozsahu 7,5 hodiny denne, t. j. 37,5 hodiny týždenne. Správu o 

evidencii činnosti počas práce v režime home office zasielať zamestnávateľovi raz 

týždenne a to každý pondelok nasledujúceho týždňa do 15:30 hod. 

(11) Zamestnanec je povinný byť pri výkone práce v režime práce z domu počas pracovnej 

doby zastihnuteľný v stanovenom čase,  od 7:30 do 8:00 hod a v čase od 12:30 do 13:00 

hod. (prostredníctvom mobilného telefónu, resp. pridelenej e-mailovej adresy). 

Zamestnávateľ je pritom povinný brať do úvahy prestávky na odpočinok a jedenie, ako aj 

prestávky pri práci so zobrazovacou jednotkou. 

 

 

Článok č. IV 

Práva a povinnosti zamestnanca 

(1) Zamestnanec pri výkone práce z domácnosti nestráca žiadne svoje doterajšie práva 

vzniknuté na základe pracovného pomeru k zamestnávateľovi.   

(2) Zamestnanec je povinný oznámiť svojmu vedúcemu zamestnancovi v dostatočnom 

predstihu a bez zbytočného odkladu prekážky v práci na svojej strane (napr. z dôvodu 

svadby, úmrtia rodinného príslušníka, návštevy lekára). 

(3) Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci  počas jeho osobnej 

prekážky v práci, ktorou môže byť napr. karanténne opatrenie alebo izolácia; za tento čas 

nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu karanténneho 



opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa 

osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa 

osobitného predpisu, sa na účely § 64 posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný 

dočasne za práceneschopného. Zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení izolácie, 

osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu 

alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa 

na účely § 157 ods. 3 posudzuje ako zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení 

dočasnej pracovnej neschopnosti. 

(4) V prípade neočakávaných technických problémov alebo porúch znemožňujúcich 

zamestnancovi výkon práce z domácnosti (napr. problém so vzdialeným prístupom 

k emailovej schránke, výpadok elektrického prúdu, internetového pripojenia), je 

zamestnanec povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať svojho vedúceho 

zamestnanca. V čase, keď z technických dôvodov nie je možné pokračovať vo výkone 

práce z domácnosti, musí byť zamestnanec zastihnuteľný zvyšnými funkčnými 

technickými (komunikačnými) prostriedkami a je povinný sa riadiť pokynmi 

zamestnávateľa vydanými na tento účel  (napr. pokyn na dostavenie sa k výkonu práce na 

pracovisko). 

(5) Zamestnanec je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť a zabezpečiť dokumenty a iné 

predmety zamestnávateľa proti odcudzeniu, poškodeniu, strate alebo prezradeniu ich 

dôverného charakteru, najmä neponechávať ich na miestach, kde nie sú chránené pred 

odcudzením, poškodením alebo stratou. Táto povinnosť sa na zamestnanca vzťahuje aj 

v prípade ich prepravy do miesta a z miesta výkonu práce.  Za tieto dokumenty 

zodpovedá rovnako ako pri výkone práce na pracovisku.  

(6) Zamestnanec je ďalej povinný zabezpečiť ochranu údajov a informácií, o ktorých sa 

dozvedel pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi a ktoré sa v záujme 

zamestnávateľa nemôžu oznamovať tretím osobám. Zamestnanec je povinný chránené 

údaje a informácie (najmä osobné údaje, informácie, atď.) využívať výlučne za účelom 

plnenia pracovných úloh a v súvislosti s ním a tieto neposkytnúť ani iným spôsobom 

nezneužiť pre svoju osobnú potrebu ani potrebu tretích osôb a chrániť ich pred 

neoprávneným prístupom, použitím, zmenou a rozširovaním, odcudzením, stratou a 

poškodením.  

(7) Na výkon ochrany a bezpečnosti chránených údajov a informácií sa vzťahujú všeobecne 

záväzné právne predpisy o ochrane týchto údajov a informácií a príslušné interné 

smernice školy, ktoré je zamestnanec povinný dodržiavať.  

(8) Zamestnanec nesmie opustiť miesto výkonu práce bez toho, aby zaistil bezpečnosť dát, 

dokumentov a ďalších predmetov, ktoré má zverené zamestnávateľom (napr. 

zaheslovaním prístupu do notebooku).  

(9) Použitie práva na odpojenie sa zamestnancom podľa §52 ods.10 ZP, teda nevykonávanie 

práce mimo pracovného času zamestnanca. Toto nevykonávanie práce nesmie byť zo 

strany zamestnávateľa hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny. 

(10) Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem 

dní vopred, ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2 ZP, najmenej dva dni 

vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca. 

(11) Zamestnanec má nárok na bežnú odmenu za prácu v sume priemerného zárobku 

(funkčného platu) zamestnanca. 

(12) Zamestnanec vykonávajúci prácu z domu sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v 

porovnaní s porovnateľným zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku 

zamestnávateľa §52 ods. 11 ZP. 

(13) Pri práci z domu nepatrí zamestnancovi  mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za 

prácu vo sviatok. 



(14) Ak zamestnanec odpracoval viac ako štyri hodiny, má v zmysle ustanovenia § 152 ods. 8 

ZP nárok na stravné vo forme finančného príspevku. 

(15) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo 

obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo 

pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci 

na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80% jeho 

priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 

tým nie je dotknuté. 

Článok č. V 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
(1) Zamestnanec je povinný pri výkone práce dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne 

predpisy a interné smernice školy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(ďalej len „BOZP“), s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený v súlade s § 7 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

(2) Miesto výkonu práce z domácnosti musí spĺňať bezpečnostné  a hygienické požiadavky 

zadefinované v dokumentoch BOZP podľa odseku 1. V prípade, že dôjde k úrazu alebo 

akémukoľvek poškodeniu zdravia, zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť túto 

skutočnosť vedúcemu zamestnancovi. Zamestnávateľ potom postupuje podľa  § 195 

Zákonníka práce.  

 

Článok č. VI 

Postup schvaľovania práce z domu 

 
(1) Prácu z domu zamestnávateľ umožňuje/nariaďuje na základe usmernenia Úradu 

verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo Ministerstva zdravotníctva SR.  

(2) Prerokovanie so zamestnancami sa musí uskutočniť ešte pred nástupom na prácu z 

domácnosti, v prípade mimoriadnej situácie hneď, ako je to možné. 

(3) K vykonávaniu práce z domácnosti bude pracovná zmluva zamestnancov doplnená 

Dodatkom so zmenou miesta výkonu práce zamestnanca. 

(4) Súhlas s  prácou z domácnosti potvrdia zamestnanci svojím podpisom na prezenčnej 

listine. 

 

Článok č. VII 

Ukončenie práce z domu 

 
(1) Výkon práce z domácnosti sa končí dohodnutým dňom alebo na základe usmernenia 

Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo Ministerstva zdravotníctva SR. 

(2) Výkon práce v tomto režime možno prerušiť alebo úplne ukončiť aj pred dohodnutým 

dňom a časom na základe podnetu vedúceho zamestnanca, riaditeľa školy v prípade, ak: 

- pominuli dôvody, pre ktoré bola práca z domácnosti schválená,  

- zamestnávateľ odvolá zamestnanca z miesta výkonu práce, nakoľko je nevyhnutná 

jeho prítomnosť na pracovisku,  

- zamestnanec pri výkone práce z domácnosti porušil pravidlá pre výkon takejto práce, 

všeobecne záväzné právne predpisy alebo interné smernice školy, 



- pretrvávajú technické problémy, ktoré znemožňujú výkon práce z domácnosti, 

- zistí sa, že výkon takejto práce je neefektívny,  

- nastanú zmeny charakteru vykonávanej práce.  

(3) Ak nastane niektorý z prípadov uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, je 

zamestnanec povinný dostaviť sa bezodkladne na výkon práce a prerokovanie ďalšieho 

postupu na pracovisko.  

 

Dodatok č.1 k Pracovnému poriadku bol prerokovaný so zástupcami zamestnancov                        

a v pedagogickej rade dňa 14. 03. 2021.  

 

 

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku nadobúda svoju účinnosť od 1. 03.  2021. 

 

 

Vo Vydrníku, dňa 8. 03. 2021 

 

 

 

 

 

             

__________________________                                             __________________________ 

          Mgr. Jana Baňasová                                                                 Mgr. Anna Sedlačková 

            riaditeľka školy                                                                             za ZO OZ PŠaV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozpis pracovného času a pracovných činností učiteľov počas COVID-19 

 Práca z domu        pondelok – piatok  

 

 

07.30 - 08.00  prezeranie, kontrola  a následné vybavenie obsahu pracovných e-

mailov, 

   komunikácia s vedením 

   

08.00 – 9.00 tvorba PL, príprava podkladov pre vypracovanie týždennej hodnotiacej 

správy  pre MZ – zasielanie správy vedúcej MZ do pondelka 

nasledujúceho týždňa do 15.30hod., vypracovanie Správy o evidencii 

práce v režime home office – zasielanie správy vedeniu školy 1-krát 

týždenne do pondelka nasledujúceho týždňa do 15.30hod., komunikácia 

s vedením školy a kolegami navzájom 

 



9.00 – 10.00 komunikácia so žiakmi prostredníctvom telefonického hovoru a cez 

sociálnu sieť v aplikácii Facebook a Messenger ohľadom vypracovania 

PL a problémov s jednotlivými úlohami PL, komunikácia s rodičmi 

žiakov 

 

10.00 – 12.00 (práca žiakov na PL), príprava pracovných listov z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra a matematika ako aj PL obsahovo 

prepojených s ostatnými vyučovacími predmetmi v jednotlivých 

ročníkoch – zasielanie vypracovaných PL 1-krát týždenne vedeniu 

školy do piatku 10.00hod. (doručovanie PL žiakom a zber, ako aj 

triedenie vypracovaných PL je zabezpečené prostredníctvom 

pedagogických asistentov 1-krát týždenne (pondelok), samoštúdium 

učiteľov v oblasti didaktiky a pedagogiky, psychológie  

 

12.00 – 12.30  prestávka na obed 

 

12.30 - 13.00  prezeranie, kontrola  a následné vybavenie obsahu pracovných e-

mailov, 

   komunikácia s vedením 

 

13.00 – 13.30 komunikácia so žiakmi prostredníctvom telefonického hovoru a cez 

sociálnu sieť v aplikácii Facebook a Messenger, opakované 

prehodnotenie vypracovania PL na základe predošlého slovného 

navádzania učiteľa  

 

13.30 – 15.30 komunikácia s vedením školy, s kolegami, online porady,  vytváranie 

obsahovo rôznych prezentácií, testov, kvízov a súťaží pre budúce 

obdobie, výroba materiálov na nástenky v triedach a na chodbách, 

 samoštúdium učiteľov v oblasti legislatívy 

 

 

 

 

 

 

Rozvrhnutie pracovného času učiteľov počas COVID-19 

 Práca na pracovisku       pondelok - piatok  

 

 

07.30 - 08.00  preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na Covid-19, odovzdanie  

                                    podpísaného tlačiva o bezinfekčnosti, zápis do dochádzkovej knihy,  

                                   kontrola nástenky s pracovnými pokynmi a iných dokumentov  

   súvisiacich s výkonom práce   

 

08.00 – 9.00 kontrola a oprava vypracovaných PL – vytváranie  portfólií jednotlivým 

žiakom triedy pre zakladanie PL a hodnotenia vypracovania PL 

učiteľmi, vypĺňanie triednej dokumentácie, príprava podkladov pre 

vypracovanie týždennej hodnotiacej správy  pre MZ 

 



9.00 – 10.00 komunikácia so žiakmi prostredníctvom telefonického hovoru a cez 

sociálnu sieť v aplikácii Facebook a Messenger ohľadom vypracovania 

PL a problémov s jednotlivými úlohami PL, komunikácia s rodičmi 

žiakov 

 

10.00 – 12.00 príprava podkladov pre vypracovanie pracovných listov z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra a matematika, ako aj PL obsahovo 

prepojených s ostatnými vyučovacími predmetmi v jednotlivých 

ročníkoch – kopírovanie, scanovanie, výber PL z pracovných zošitov, 

príprava podporných materiálov, rôznych aktivít, súťaží k jednotlivým 

významným dňom, sviatkom, či udalostiam v roku 

 

12.00 – 12.30  prestávka na obed 

 

12.30 – 13.30 komunikácia so žiakmi prostredníctvom telefonického hovoru a cez 

sociálnu sieť v aplikácii Facebook a Messenger, opakované 

prehodnotenie vypracovania PL na základe predošlého slovného 

navádzania učiteľa  

 

13.30 – 15.30 komunikácia s vedením školy, s kolegami, riešenie aktuálnych 

problémových situácií, štúdium novej internej legislatívy 

 

 

 

Pozn.:   príchod učiteľov na pracovisko pri dodržaní všetkých hygienických opatrení 

1-krát týždenne za účelom vyzdvihnutia  PL, príp. opravy vypracovaných PL na 

pracovisku po dohode a súhlase riaditeľky školy 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rozvrhnutie pracovného času vychovávateľov počas COVID-19  

Práca z domu  pondelok - piatok 

 

07.30 - 08.00  prezeranie, kontrola  a následné vybavenie obsahu pracovných e-

mailov, 

   komunikácia s vedením 

   

08.00 – 10.00 príprava materiálov podľa pokynov triednych učiteľov na vytvorenie 

pracovných listov z predmetov vlastiveda, prírodoveda, vecné učenie, 

vzájomná komunikácia  s pedagogickými zamestnancami 

 



10.00 – 11.00 komunikácia so žiakmi prostredníctvom telefonického hovoru a cez 

sociálnu sieť v aplikácii Facebook a Messenger - nápomoc pri 

vypracovaní jednotlivých pracovných úloh PL 

 

11.00 – 12.00 hľadanie podporných materiálov na internete, sťahovanie, upravovanie, 

spracovanie, samoštúdium  metodických materiálov, tvorba príprav na 

vyučovanie, sledovanie vzdelávacích portálov, štúdium nových 

manuálov a nových právnych predpisov a odporúčaní, riešenie 

aktuálnych problémových situácií 

 

12.00 – 12.30  prestávka na obed 

 

12.30 - 13.00  prezeranie, kontrola  a následné vybavenie obsahu pracovných e-

mailov, 

   komunikácia s vedením 

  

13.00 – 15.30 komunikácia s triednymi učiteľmi, online porady,  vytváranie obsahovo 

rôznych prezentácií, súťaží a kvízov pre budúce obdobie, príprava 

návrhov aktivít z jednotlivých tematických oblastí výchovy, hier, 

pohybových a oddychových činností upravených pre domáce 

prostredie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrhnutie pracovného času učiteľov počas COVID-19 

 Práca na pracovisku       pondelok  - piatok  

 

 

07.30 - 08.00  preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na Covid-19, odovzdanie  

                                    podpísaného tlačiva o bezinfekčnosti, zápis do dochádzkovej knihy,  

                                   kontrola nástenky s pracovnými pokynmi a iných dokumentov  

   súvisiacich s výkonom práce   

 

08.00 – 9.00 tlač a príprava pracovných listov na odovzdanie, triedenie podľa 

jednotlivých tried, tlač hodnotenia pracovných listov/spätná väzba a 



odovzdanie zákonným zástupcom žiakov, vypĺňanie triednej 

dokumentácie 

 

9.00 – 12,00 doručovanie pracovných listov žiakom a zber pracovných listov, 

triedenie vypracovaných  pracovných listov podľa tried    

 

12.00 – 12.30  prestávka na obed 

 

12.30 – 13.00 komunikácia so žiakmi prostredníctvom telefonického hovoru a cez 

sociálnu sieť v aplikácii Facebook a Messenger, komunikácia 

s vedením školy 

 

13.30 – 15.30 hľadanie podporných materiálov na internete, sťahovanie, upravovanie, 

spracovanie, samoštúdium metodických materiálov, sledovanie 

vzdelávacích portálov, komunikácia s kolegami, riešenie aktuálnych 

problémových situácií, štúdium novej internej legislatívy 

 

 

 

Pozn.:   príchod učiteľov na pracovisko pri dodržaní všetkých hygienických opatrení 

1-krát týždenne za účelom vyzdvihnutia  PL, príp. opravy vypracovaných PL na 

pracovisku po dohode a súhlase riaditeľky školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


