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Legislativní východiska k PD
1. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

později vydaných předpisů
2. zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 

ve znění později vydaných předpisů (zvl. § 23)
3. nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu 3. nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu 

přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 
pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické 
činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení 
vlády č. 273/2009 Sb.

4. vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní 
řád pro zaměstnance škol a školských zařízení …
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Úvod k rozvržení pracovní doby PP

� Pracovní doba činí při plném úvazku a jednosměnném režimu práce 40 
h/týd. Zaměstnavatel je povinen ji rozvrhnout do směn nejpozději 14 
dní předem.

� U ped. pracovníků se celková týd. pracovní doba skládá z doby přímé 
ped. činnosti (PPČ, nesprávně úvazku) a doby prací související s PPČ. 
Zaměstnavatel musí rozvrhnout obě tyto části.

� Pracemi souvisejícími (PS) rozumíme v souladu s §3 vyhl. 273/2007 Sb., 
pracovní řád...: práce dohodnuté s PP, například příprava na přímou pracovní řád...: práce dohodnuté s PP, například příprava na přímou 
pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek … a dále práce, 
které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy (jako je dohled ve 
škole a na akcích), spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky a 
metodiky, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, odborná péče o 
kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání, 
výkon prací spojených s funkcí výchovného poradce, účast na poradách 
svolaných vedoucím zaměstnancem školského zařízení, studium a 
účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
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Rozsah PPČ

� Rozsah PPČ stanoví ředitel DM, školy podle NV 75/2005 Sb., o 
stanovení rozsahu PPČ…

� vychovatel DM 30 až 32 hodin, 
� vychovatel internátu 27 až 28 hodin, 
� vedoucí vychovatel DM 16 až 20 hodin, vedoucí vychovatel internátu 15 

až 17 hodin - podle počtu výchovných skupin. 

� Podle § 23 zákona o ped. pracovnících tak ředitel učiní na celý školní 
rok nebo na jeho pololetí. rok nebo na jeho pololetí. 

� Při zkráceném úvazku se doba PPČ přiměřeně krátí (např. při úvazku 
0,75 a při stanovení 30 hodin PPČ vychovatelům na plný úvazek to je 
22,5 hod. PPČ a 7,5 h prací souvisejících - §23 z. o PP).

� Obdobně se krátí i počet dnů samostudia (v uvedeném příkladu na 12 
x 0,75 = 9 dnů). 

� Počet dnů samostudia se krátí i při nástupu do zaměstnání v průběhu 
škol. roku (co měsíc, to jeden den).
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Práce související konané mimo pracoviště (vyhl. 263/2007 

Sb., § 3)

� Pokud zaměstnavatel rozhodne o tom, že výkon prací souvisejících 
bude vykonávat mimo své pracoviště, na jiném místě, tak stanoví jen 
délku této části směny, neurčuje dobu zahájení a ukončení prací, místo 
výkonu práce by měl dohodnout (obvykle je to místo bydliště); 
� náklady, které vzniknou pracovníkovi výlučně v souvislosti s výkonem práce 

na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele, se nepovažují za náklady 
vzniklé v souvislosti s výkonem závislé práce a není-li dohodnuto jinak 
hradí je pedagogický pracovník, hradí je pedagogický pracovník, 

� PS konané na jiném místě jsou prací jako každá jiná, její obsah buď 
zaměstnavatel stanoví anebo si ji určí pracovník sám (viz. obsah PS), 
povinností zaměstnavatele je kontrolovat výkon práce, tedy i této (může 
chtít vidět hmatatelné výsledky nebo znalosti samostudiem získané, 
písemnou přípravu doma vypracovanou apod.), dobu výkonu práce si 
stanovuje pracovník sám,

� mezi práce konané na jiném místě může patřit i volno k samostudiu,
� výklad, že zaměstnavatel nesmí nařídit konání PS na pracovišti v plném 

rozsahu a že je povinen určit čerpání všech 12ti dnů volna k samostudiu je 
mylný! Rozhodují potřeby a provozní podmínky zaměstnavatele.
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Východiska k rozvržení PD do směn
� zaměstnavatel rozvrhuje 40 hodin týdně, přitom musí být zřejmé, které 
z těchto hodin jsou PPČ a které pracemi souvisejícími a v případě PS i to, na 
kterém místě budou konány (pracoviště, jiné dohodnuté místo),

� z toho důvodu může mít jedna směna i tři části – PPČ, PS na pracovišti a PS na jiném 
místě

� zaměstnavatel stanoví (směrnicí, svým dodatkem k pracovnímu řádu, 
příkazem, v zápisu z porady vedení apod.) kolik hodin PPČ mají jednotlivé 
kategorie ped. pracovníků odpracovat,kategorie ped. pracovníků odpracovat,

� musí být jasné, jestli je doba PPČ rozvržena rovnoměrně nebo 
nerovnoměrně (rovnoměrně znamená každý týden 30 hod, nerovnoměrně –
první týden 28, druhý – 32 atd.), 

- v případě nerovnoměrného rozvržení PPČ by mělo být upřesněno období, 
ve kterém bude vyrovnán počet hodin PPČ (např. vyrovnávací období je 4 
týdny, max. však 26 týdnů); i když hovoříme o nerovnoměrném rozvržení PPČ, 
tak obecné rozvržení PD vychovatele bude posuzováno ve většině případů jako 
rovnoměrné (§ 78 odst.1 zákoníku práce), protože bude rozvrženo vždy 40 hodin 
a jen podíl PPČ a PS se bude měnit (28/12, 32/8 …)
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Východiska k rozvržení PD do směn

� pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního 
týdne (týden je 7 po sobě jdoucích dnů, aniž by bylo v ZP upřesněno, že 
pracovní týden začíná v pondělí),

� je-li např. první směna pracovního týdne v neděli, tak poslední 
připadá na čtvrtek (každá směna navíc - nebo naopak chybějící -
znamená zásah do výpočtu nároku dnů dovolené za rok); 

� z pohledu provozu DM je vhodné stanovit běžný sedmidenní týden od 
neděle do soboty 
z pohledu provozu DM je vhodné stanovit běžný sedmidenní týden od 
neděle do soboty 

� délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin, 
� má-li zaměstnavatel s pracovníkem dohodnutou jinou dobu 

seznámení s rozvrhem než zákonných 14 dnů předem, tak může 
podle § 3 odst. 4 pracovního řádu:

� změny v rozvržení přímé pedagogické činnosti (zkrácení, prodloužení 
směny) oznámit zpravidla 3 dny předem 

� změny v rozvržení PD do směn (další směna, přehození prac. dnů, 
nový rozvrh) nejpozději 3 dny předem 
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Přestávka v práci na jídlo a oddech
� dobu přestávky 30 minut nelze krátit, lze ji dělit po 15 

min., nezapočítává se do pracovní doby, zaměstnatel je 
povinen ji stanovit (od-do); poskytuje se nejdéle po 6ti 
hod. práce a nesmí být poskytnuta na začátku a konci 
pracovní směny (§ 88 ZP) 

� z hlediska provozních podmínek ji stanovuje zaměstnavatel � z hlediska provozních podmínek ji stanovuje zaměstnavatel 
jednotlivým pracovníkům tak, aby byl zajištěn náležitý dohled 
nad nezletilými žáky,

� pokud nemá pracovníka kdo zastoupit (např. pracuje sám v noci), 
tak platí ustanovení § 88 odst. 1 ZP - přestávku pracovník má 
(např. s omezením „musíte zůstat na svém pracovišti, sledovat 
provoz sluchem“) a započítává se mu do pracovní doby,

� při směně o délce 6 a méně hodin nemusí být přestávka 
poskytnuta (ale také může, zvláště, když ji pracovník čerpá při 
stravování ve ŠJ),
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Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu

� nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami 
činí 11 hodin a pokud nemá pracovník PD 
rozvrženou nerovnoměrně, tak odpočinek nelze 
zkrátit; pokud pracuje trvale v nerovnoměrném 
režimu práce, tak může být krácen až na 8 hodin, 
ale hned následující mu musí být o dobu zkrácení ale hned následující mu musí být o dobu zkrácení 
prodloužen (např. na 14 h); neplést nerovnoměrné 
rozvržení PPČ s PD!, 

� nepřetržitý odpočinek v týdnu musí být 
nejméně 35 hodin, pracovníkům s NRPD může 
být krácen až na 24 hodin, ale ten následující musí 
být opět delší o dobu krácení (např. 24 – 46 h)
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Příklad rozvržení PD

prac. druh celkem
PPČ 17-22 5 14-22 7,5 15-22 6,5 16-22 5,5 14-22 7,5 32
PSp 13-14 1 1

PSm 2,5 3,5 1 7

PPČ 14-22 7,5 15-22 6,5 16-22 6 15-22 6,5 13-16 3 29,5
PSp 13-14 1 11-13 2 3

PSm 1,5 2 1,5 2,5 7,5

ČT PÁ

AB

XY

PO ÚTNE ST

Vysvětlivky:
• druh práce – PPČ = přímá ped. činnost, PSp = práce 

související konané na pracovišti, PSm = práce související 
konaná mimo pracoviště (na jiném dohodnutém místě) 

• v řádcích, kdy je konána práce související s PPČ na pracovišti 
(PSp) je uvedena i doba výkonu práce od-do, a to proto, aby 
pracovník věděl, kdy má nastoupit do směny na pracovišti

PSm 1,5 2 1,5 2,5 7,5
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Evidence pracovní doby
Evidence pracovní doby - § 96 zákoníku práce
(1) Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s 

vyznačením začátku a konce
a) odpracované

1. směny [definice viz. § 78 odst. 1 písm. c)],
2. práce přesčas [def. § 78 odst. 1 písm. i) a § 93],
3. noční práce [def. § 94],3. noční práce [def. § 94],
4. pracovní doby v době pracovní pohotovosti [def. § 95 odst. 2],

b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel [def. § 78 odst. 1 písm. h) a 
§ 95]. 

Z výše uvedené citace ZP a z § 3 odst. 5 pracovního řádu vyplývá, že povinnost 
evidovat je na zaměstnavateli, který obvykle od svých zaměstnanců žádá 
vypracování podkladu, tj. výkazu pracovní doby, výkazu práce 1111apod. (závazný 
vzor, tiskopis zřejmě neexistuje). V něm je třeba u ped. pracovníků oddělit hodiny 
práce vykonané formou přímé ped. činnosti a prací souvisejících s touto činností 
(u nás evidujeme zvlášť PS na pracovišti a vykonávané na jiném místě). 
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