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Co je třeba znát?
1. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

později vydaných předpisů (§ 78 až 100)
2. zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
ve znění později vydaných předpisů
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 …

Jaké okolnosti ovlivňují rozvržení PD?
1.

2.

3.
4.

5.

Zákonné normy (max. délka směny, min. délka odpočinku mezi
směnami a v týdnu, doba zveřejnění rozvrhu směn, rozvržení doby PPŠ a
PS atd.).
Provozní doba v DM (obvykle od odpoledne v neděli do odpoledne v
pátek) a s tím související zajištění nepřetržitého ped. dohledu (rozvaha
rizikovosti.
Počet žáků a z toho vyplývající počet pracovníků k zajištění všech funkcí
DM (ochrana zdraví a bezpečnost, výchova aj.).
Profesní struktura těchto pracovníků - asistenti nebo bezpečnostní
pracovníci a vrátní mohou zabezpečit realizaci obslužných funkcí i
dohledu a vytvořit optimální podmínky pro PPČ realizovanou
vychovateli v odpoledních hodinách ve větších DM.
PD rozvrhuje a podmínky jejího rozvrhu stanoví zaměstnavatel. Často
záleží na jeho znalostech legislativy (porušování § 1a ZP – rovné zacházení,
diskriminace – učitel x vychovatel). Protože je výkon práce v čase součástí
okolností, které ovlivňují BOZP, tak by tuto oblast neměl podceňovat.

Konkrétněji k zákonným normám
V pracovní době vykonávají ped. pracovníci tento druh práce (§3 pracovního řádu):
a) přímou pedagogickou činnost (dále PPČ),
Pedagogická činnost: rozvoj žáků a studentů, jejich učení a poznání, osvojování základů
hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a
schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (ŠZ).
DM umožňuje svými specifickými prostředky zejména přípravu na vyučování a vede
žáky k smysluplnému využívání volného času (vyhl. 108/2005 Sb.).
b) další práce související s přímou pedagogickou činností (dále PS) dohodnuté
s pedagogickým pracovníkem, například příprava na přímou pedagogickou činnost,
příprava učebních pomůcek … 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 školou, spolupráce s ostatními
pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence,
s metodikem informačních a komunikačních technologií, 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.

Konkrétněji k ustanovením ZP o PD
Důležitá ustanovení zákonných norem:

•
•
•

•
•

•

•

•

délka směny až 12 hodin, počet směn v týdnu obvykle 5
přestávka mezi směnami nejméně 11 hodin, POZOR! - zkrácení až na 8
hodin připouští ZP pouze v případě nerovnoměrného rozvržení PD nebo
přesčasové práce
nepřetržitý odpočinek v týdnu 35 hodin (zkrácení na 24 h pouze ze stejných
důvodů jako u přestávky mezi směnami)
rozvržení přestávek na jídlo a oddech je povinností zaměstnavatele (povinnost nelze bezdůvodně pominout), jde o důležité opatření v zajištění BOZP,
přestávka se určuje i pracovníkovi, který nemůže být nahrazen při výkonu
práce, jen se mu započítává do odpracované PD – zajistit dohled
nutnost rozvržení celé PD do 5ti směn obvykle - musí být zřejmé, která část
směny je vykonána na pracovišti a jakou formou je konána – formou PPČ nebo
PS - a která mimo pracoviště
povinnost zaměstnavatele vypracovat písemný rozvrh nejméně 14 dní
předem, změny v době kratší je třeba s pracovníky dohodnout, i když vyhláška
o pracovním řádu umožňuje oznámení i 3 dny předem, ale stejně o tom musí
být dohoda
specifika kratších úvazků – poměrné krácení PPČ a PS i dnů samostudia

Nerovnoměrné rozvržení PD
•

Jestliže se doba PPČ v jednotlivých týdnech liší, tak je
rozvržena nerovnoměrně na jednotlivé týdny, přitom ale
týdenní pracovní doba (40 h) je obvykle rozvržena rovnoměrně.
To ale znamená, že je třeba určit tzv. vyrovnávací období (na
jeho konci bude odpracována průměrná PD, a to v obou
složkách, ale i příslušný počet směn).
o
o
o

•
•

měsíc
cyklus vyrovnávacího období (několik týdnů)
dle výkladu MŠMT nejdéle 5 měsíců (ZP 26 týdnů při NRPD)

Nerovnoměrné rozvržení PPČ nezakládá důvody pro jakékoliv změny
délky směny, přestávky mezi směnami či odpočinku v týdnu.
Při nerovnoměrném rozvržení týdenní PD lze:
o
o

zkrátit odpočinek mezi směnami až na 8 hodin (následující však musí být
11+3 = 14 hodin)
zkrátit nepřetržitý odpočinek v týdnu na 24 hodin (následující prodloužit o
dobu zkrácení (11+35 = 46 h), tento odpočinek nemusí být o víkendu

Příklad rozvržení celé týdenní PD
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Vysvětlivky:
druh práce – PPČ = přímá ped. činnost, PSp = práce související s
PPČ konaná na pracovišti, PSm = práce související konaná mimo
pracoviště (dobu zahájení směny si většinou určuje zaměstnanec,
místo výkonu má být podle §2 odst. 2 ZP dohodnuto)
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

Překážky k výkonu PPČ v práci vychovatele
• Vychovatel má v pracovní smlouvě a náplni napsáno, že

má vzdělávat a vychovávat, konat PPČ. Pokud nemůže tuto
práci konat – tzn. nemá s kým – tak:
koná práce související s PPČ (obvykle na pracovišti)
• je mu určováno pracovní volno s náhradou platu – dovolená
nebo volno k samostudiu (podrobnosti k čerpání stanoví
vyhláška 263/2007 Sb., pracovní řád)
•

•

•

dobu čerpání dovolené určuje ředitel podle rozvrhu (povinnost
vyplývající z §127 ZP) ped. pracovníkům zpravidla na dobu školních
prázdnin (vyhl. 263/2007 Sb., § 4, pracovní řád)
volno k dalšímu vzdělávání formou samostudia v rozsahu 12 dnů
určuje ředitel zpravidla na dobu vedlejších prázdnin nebo přerušení
provozu škol. zařízení – školy (např. volno ředitele školy, havárie
apod.) – viz pracovní řád

Jak řešit překážky PPČ v rozvrhu PD?
Nutno předeslat, že pokyny k řešení musí dát ředitel, protože většina
případů má více řešení.
1. Je vypracován dlouhodobý rozvrh pracovní doby na jednotlivé
týdny v cyklu. Tento rozvrh je případně doplněn o rozvrh nepravidelných směn (příjezdové a odjezdové služby, které nevyžadují přítomnost všech vychovatelů na pracovišti), pokud tyto směny neřeší
pravidelný rozvrh. V tomto případě je založeno na to, aby plat za
všechny obvyklé absence (čerpání dovolené, volna k samostudiu o
vedlejších prázdninách, svátky v obvyklých pracovních dnech aj.) byl
nahrazen dle předpisů a v rozsahu hodin na konkrétní den rozvržený.
2. Není vypracován dlouhodobý rozvrh, ředitel rozvrhuje 14 dní
předem v rozpisu směn na další měsíc. Předpokládám, že ředitel
„omluví“ vychovateli, že třeba ve svátek neodpracoval svoji PPČ,
protože to by pak musel i svým učitelům rozepsat jejich vyučovací
hodiny třeba po večerech o všedních dnech. Otázkou je, kolik hodin
„omluví“ za konkrétní absenci. Pokud se každý měsíc bude rozpis
směn měnit, tak se není čeho chytit a ředitel omluví třeba průměrnou
délku směny, tj. 6 h (30/5). Doporučení je tedy zřejmé…

Jak jsou řešeny překážky v tomto zařízení?
Př. č. 1: Velikonoční prázdniny a Velikonoční pondělí (svátek, příjezdový den):
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Komentář k některým datům:
Překážka „nepřítomnost žáků“ v průběhu škol. roku
1. t. – předpis hodin k odpracování v cyklu se vychovateli sníží o počet hodin PPČ uvedených v
šabloně, tj. v dlouhodobém rozpisu směn, rozepsaných na ST (odjezd. den), čtvrtek (den
prázdnin) a částečně i pondělí (svátek)
příklad s využitím rozvrhu na 2. týd.: za středu se odpočítává 7,5 h, za čtvrtek 6,5 h a za sváteční
pondělí 1,5 h (z rozepsaných 6,5 h mohl vychovatel z provozních důvodů odpracovat jen 5 hodin)

Poznámky k dalším údajům
Volno k samostudiu se neurčí k čerpání i na pátek (pouze 5 směn). Pro zaměstnavatele není
žádoucí, aby se vychovateli hromadily dny samostudia na hlavní prázdniny – dočerpá jindy.
K prácím souvisejícím na pracovišti – první pondělí (operativní porada), odjezdový den
(měsíční porada, studijní den na pracovišti)
Náhrady platu za svátek – zde zbývající 3 h do běžné 8mi hodinové směny, jiní mají „zaplaceno“
(svátek se počítá do odpracované PD) 8 hodin. Tento vychovatel ale není nijak diskriminován,
protože se mu započítává nepravidelná směna, kterou jiní odpracují jindy v neděli nebo v pátek.

Jak jsou řešeny překážky v tomto zařízení?
Př. č. 2: Šestá směna v týdnu
Doporučuji jednotně uplatňovat standardní řešení pro případy, kdy běžně rozvrhujete PD do
5ti směn, ale vy potřebujete vychovatele k zabezpečení úkolů i 6. den v týdnu (po nedělní
službě musí být na páteční poradě nebo je vyslán na služební cestu apod.).
Obecně platí – je třeba z dlouhodobého hlediska udržovat průměrný počet směn/týden
na 5ti (ale i 4, 3...), protože každá navíc odpracovaná směna zvyšuje nárok pracovníka na
dovolenou. Řešení bude závislé na době vzniku potřeby 6. směny (akutně, plánovaně).
Řešení příkladu:
a. Přesunem prací rozepsaných do dvou týdnů

Vyrovnání počtu směn během dvou týdnů aniž by byla nařízena práce přesčas - jeden týden
odpracuje např. 45 hod v 6ti směnách, druhý týden 35 hod ve 4 směnách – nutná dohoda
zaměstnavatele se zaměstnancem, pokud se řeší později, než 14 dní předem. Platí jak pro případ,
že 6. směna je konána jako PPČ nebo jako PS.
a. Proplacením přespočetných hodin
V případě potřeby PPČ v 6. směně může být případ řešen jako přespočetné hodiny, tzn. nejde o
práci přesčas (ta je nad 40 h), je vykonána na úkor PS. PPČ v týdnu nesmí být ale krácena, v
původním rozvrhu nedochází ke změnám! PPČ je odměňována podle § 132 ZP příplatkem ve výši
dvojnásobku průměrného hodinového výdělku. I když jsou přespočetné hodiny zaplaceny
dvojnásobně, tak jde stejně o 6. směnu a jejich průměr je třeba brzy srovnat na 5. Nebudete mu ale
měnit rozpis směn v období, měsíci. Půjde o prostou směnu navíc, kterou dostane (?) zaplacenou
(možnost dohody o náhradním volnu).

Jak jsou řešeny překážky v tomto zařízení?
Př. č. 3: Svátek uprostřed týdne – je třeba zajistit provoz a dohled pro malý počet žáků (cca
50) a stačí jeden vychovatel k dohledu (je-li recepce, tak v ní nechybí bezp. pracovník).
Příklad jsem zvolil proto, že ve větších DM je vhodné zachovat princip rovného přístupu a
to znamená zainteresovat do zabezpečení provozu všechny vychovatele. Ti budou vykonávat
PPČ formou dohledu a jinými prostředky v odjezdový den pro odjíždějící žáky a v den svátku.
Vychovatelům, kteří nebudou v den svátku v práci, se nahradí obvykle 8 hodin a odečte se
jim z předpisu PPČ na dané období z důvodu překážek (chybí žáci) počet hodin, který by jim
dle dlouhodobého rozpisu na svátek připadl, např. 7,5 h. Jiní vychovatelé naopak v práci
budou. Pokud jim bude zachován běžný rozpis PPČ, tak se nic neodečítá, bude-li krácen, tak
se rozdíl odečte.
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Než přejdeme k Vašim dotazům...
„Může být směna na pracovišti pouze charakteru prací souvisejících?“
ANO. I když chybí žáci pro výkon PPČ, tak platí práce jako práce, což si mnozí
vychovatelé neuvědomují. Nepodporujte ty, kteří svoji práci zužují na „úvazek“ a
rozepisujte jim i dobu prací souvisejících v rozvrhu služeb. Zde chodí vychovatelé v
době praxí žáků v místě bydliště „normálně do práce“ na 8 hodin

„Jak nejkratší může být služba?“
Zákoník práce stanoví jen maximální délku směny 12 h, nikoliv minimální. PD je
třeba rozdělit do 5 směn (obvykle), a tak je tu prostor třeba i pro hodinovou směnu.
Co z této práce však zaměstnavatel bude mít? (u nás min. 3 hodiny = i nárok na
příspěvek na jídlo, stravenku).

„Máme rozvrženou celou týdenní pracovní dobu na pracovišti. Je to
možné?“
Ano, je. Mají ale stejně rozvrženou PD i učitelé vaší školy? Jestli ne, tak ředitel
porušuje zásadu rovného přístupu (§ 1a ZP) a diskriminuje vychovatele.

Nemůžeme čerpat přestávku v práci na jídlo a oddech, protože jsme na
pracovišti jen dva, z toho jeden chodí s žáky do tělocvičny a druhý nesmí
přerušit dohled nad nezletilými. Jak to máme řešit?
Přestávku dohlížejícího vychovatele je třeba naplánovat před odchodem tělocvikáře
nebo i po něm, nejpozději však po 6 hodinách práce (ne na začátku, ne na konci
směny).

