
Pracovný čas pedagogických zamestnancov 
 

Pracovný čas pedagogických zamestnancov je 7,5 hodiny denne. Pracovný čas 
pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva  
priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom vykonáva ostatné činnosti súvisiace 
s jeho priamou  výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska. 
 
 

Pracovný čas pedagogických zamestnancov na pracovisku 
 

Na pracovisku sa každý zamestnanec zdržiava v čase od 7:30  do 13:30 
povinne, bez ohľadu na mieru jeho vyučovacej povinnosti v daný deň. V prípade, že v daný 
deň má pedagogický zamestnanec podľa rozvrhu hodín vyučovanie aj popoludní od 13: 30 
hodiny, na pracovisku je povinný byť do skončenia jeho vyučovacej povinnosti. 

 V prípade porád, rodičovských aktívov, konzultácií a ostatných činnosti súvisiacich 
s výchovno-vzdelávacím procesom, ktoré nariadi vedúci zamestnanec, je pedagogický 
zamestnanec  povinný byť na pracovisku v určený čas aj po 13:30 hodine.   

V pracovnom čase, ktorý je pedagogický zamestnanec na pracovisku, má právo na 
30 minútovú prestávku na obed, ktorá sa do pracovného času nezapočítava.  
 

Pracovný čas pedagogických zamestnancov mimo pracoviska 
 

Ostatný pracovný čas, môže  odpracovať pedagogický zamestnanec mimo 
pracoviska.  
 
 

Pracovný čas vychovávateliek ŠKD na pracovisku 
 
Pondelok  6:30 – 7:30  11:30 – 16:30 
Utorok  6:30 – 7:30  11:30 – 16:30 
Streda  6:30 – 7:30  11:30 – 16:30 
Štvrtok  6:30 – 7:30  11:30 – 16:30 
Piatok  6:30 – 7:30  11:30 – 16:30 
 
 

 

Pracovný čas pedagogických a ostatných zamestnancov 
 pre mimoškolskú záujmovú činnosť 

 
Pondelok  13:30 – 17:30 
Utorok  13:30 – 17:30 
Streda  13:30 – 17:30 
Štvrtok  13:30 – 17:30 
Piatok  13:30 – 17:30 
Sobota  pri nepravidelnej záujmovej činnosti 
Nedeľ  pri nepravidelnej záujmovej činnosti 
 
 

 
 
 
 
 



Úradné hodiny vedenia školy 
 
Riaditeľ školy 
 
Pondelok  9:00 – 11:00  13:00 – 14:00 
Utorok  9:00 – 11:00  13:00 – 14:00 
Streda  9:00 – 11:00  13:00 – 14:00 
Štvrtok  9:00 – 11:00  13:00 – 14:00 
Piatok  9:00 – 11:00  13:00 – 14:00 
 

Zástupcovia riaditeľa školy 
 
Pondelok  7:30 – 10:30  14:00 – 17:00 
Utorok  7:30 – 10:30  14:00 – 15:00 
Streda  7:30 –   9:30  14:00 – 17:00 
Štvrtok  7:30 – 10:30  14:00 – 15:00 
Piatok  7:30 – 10:30  14:00 – 15:30 
 
 
 
 

Úradné hodiny ekonomického oddelenia 
 
 
Pondelok  7:00 –   9:30  13:00 – 14:30 
Utorok  7:00 –   9:30  13:00 – 14:30 
Streda  7:00 –   9:30  13:00 – 14:30 
Štvrtok  7:00 –   9:30  13:00 – 14:30 
Piatok  8:00 –   9:30  13:00 – 14:00 
 
 
 

Budovy školy sú otvorené denne od  6:30 do 19:30.  
Pri vstupe do budovy je potrebné ohlásiť sa u informátorky.  
Bez súhlasu vedenia školy sa osoby, ktoré nie sú zamestnancami 
školy, nemôžu voľne pohybovať v budovách školy. 
 
 

 


