
POKYNY PRO PEDAGOGY 
 
Rozvrh hodin, ročníkové knihy, tematické plány 

- pedagogové odevzdají vyplněné rozvrhy hodin vedoucím oddělení do 8. 9. 2017. V rozvrhu 
musí být uvedeny přesné údaje: číslo třídy, datum platnosti rozvrhu, zkratka předmětu dle ŠVP, 
jméno a příjmení žáka (studenta) a ročník. Rozvrh bude vyplněn na počítači nebo čitelně 
hůlkovým písmem. 

- vedoucí oddělení předají zkontrolované rozvrhy hodin nejpozději 11. 9. 2017 příslušnému 
zástupci ředitele, rozvrhy budou v tištěné podobě, nikoli zaslány elektronicky.  

V případě změny rozvrhu během šk. roku vedoucí oddělení informuje příslušného zástupce 
ředitele a pana Sobka a předá jim rozvrh hodin v tištěné podobě nebo může zaslat rozvrh 
v elektronické podobě. Pro zástupce ředitele nechá rozvrh ve schránce ve sborovně. 

- pedagogové odevzdají vyplněné ročníkové knihy do 15. 9. 2017 vedoucím oddělení, vedoucí je 
zkontrolují v termínu 18. – 22. 9. 2017 a vrátí zpět pedagogům s příp. připomínkami.  

- odpovědností každého učitele je zpracovat tematický plán v souladu s učební osnovou předmětu 
dle ŠVP – za tuto skutečnost odpovídá vedoucí oddělení. Tento úkol platí jak pro individuální, 
tak pro skupinovou výuku. Tematické plány založí pedagogové do ročníkových knih a odevzdají 
je ke kontrole vedoucím oddělení do 15. 9. 2017. Tematické plány v jednom provedení 
s podpisem pedagoga zůstávají po celý školní rok v ročníkových knihách. Vedoucí oddělení E-
mailem do 27. 9. potvrdí příslušnému zástupci, že ročníkové knihy a tematické plány 
zkontroloval a že jsou v pořádku. 

- vedoucí oddělení si mohou vyzvednout ročníkové knihy a formuláře tematických plánů po celý 
školní rok na studijním oddělení. 

 

Při tvorbě rozvrhu musí být uplatněny následující zásady: 

- v rozvrhu musí být zřetelně označena přímá a nepřímá pedagogická činnost (viz příloha) 

- směna v jednom pracovním dni nesmí být delší než 12 hodin, 

- učitel nesmí odučit denně více než 7 vyučovacích hodin, 

- v den, kdy pedagog vyučuje, musí učit alespoň 2 vyučovací hodiny, 

- při úvazku 21 hodin pedagog vyučuje ve 4 až 5 dnech, 

- při úvazku 15 až 20 hodin pedagog vyučuje alespoň ve 3 dnech, 

- při úvazku 8 až 14 hodin pedagog vyučuje alespoň ve 2 dnech, 

- při úvazku 1 až 7 hodin pedagog vyučuje alespoň v 1 dni, 

- v rozložení pracovní doby (ať již přímé nebo nepřímé pedagogické činnosti) nesmí vzniknout 
mezera více než dvě hodiny v souhrnu a musí zde být uvedena přestávka na oběd v rozsahu 
alespoň 30 minut nejdéle po 7 hodinách od začátku výkonu práce, 

- zaměstnanci s úvazkem, který je vyšší než 0,5, musí rozložit pracovní dobu do všech dnů 
pracovního týdne, 

- žák nesmí mít v jednom vyučovacím dni více než 9 vyučovacích hodin, nejdéle po 7 
vyučovacích hodinách musí mít přestávku na oběd. 



Přítomnost na pracovišti  

- povinností učitele je být 10 minut před zahájením výuky a po celou dobu výuky na pracovišti, 

- učitel je povinen být na pracovišti v době přímé pedagogické činnosti. Pokud se žák předem 
z výuky učiteli omluví, může učitel v době plánované výuky vykonávat nepřímou vyučovací 
činnost na místě, které si sám určí. O tom, že nebude vykonávat přímou pedagogickou činnost, 
musí bezprostředně informovat (telefonicky, emailem, osobně) vedoucího oddělení a rovněž tuto 
skutečnost vyznačit v příslušné evidenci („modrý sešit“).  

 

Nepřítomnost na pracovišti 

- pokud vznikne překážka v práci na straně zaměstnance (návštěva lékaře, svatba, pohřeb, 
stěhování apod.), musí zaměstnanec předat potvrzení o této skutečnosti paní Jelínkové 
(neodučené hodiny vyznačí do „modrého sešitu“). V případě kvalifikačních dohod se postupuje 
v souladu s uzavřenou dohodou a zákoníkem práce, 

- žádost o dovolenou / neplacené volno / volno k samostudiu musí učitel předložit na stanoveném 
formuláři ke schválení prostřednictvím svého přímého nadřízeného příslušnému zástupci ředitele, 

- učitel může požádat o přesun výuky na jiný den v daném měsíci prostřednictvím žádosti o 
nerovnoměrné rozvržení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti (tzv. „bílá karta“). V této 
žádosti musí učitel uvést dny a hodiny se jmény konkrétních žáků, které neodučí, a dny a hodiny 
se jmény konkrétních žáků, které odučí v náhradních termínech. Vždy musí být dodržena zásada 
přesunu výuky pouze v rámci jednoho měsíce. Žádost předkládá učitel vedoucímu oddělení 
k posouzení a žádost schvaluje příslušný zástupce ředitele (tzn., žádosti nemusí být vyhověno). 
Přesunuté hodiny musí být odučeny v budově školy.  

- v „modrém sešitě“ musí být u jednotlivého pedagoga vyznačeny všechny odchylky od 
stanoveného rozvržení přímé pedagogické činnosti, 

- vedoucí oddělení stanovuje suplování až po schválení zástupcem ředitele.  

 

 


