
 

PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 – VZOR VNIT ŘNÍ SMĚRNICE  

Základní škola ****, příspěvková organizace se sídlem   

38. SMĚRNICE K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ  

Č.j.:  

Vypracoval: , ředitel školy 

Schválil: , ředitel školy 

Provozní porada projednala dne  

Směrnice nabývá platnosti ode dne:  

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,  
které tvoří součást tohoto předpisu. 

 
Na základě ustanovení § 211 a následujících zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  
 
1. Vznik práva na dovolenou 
1. 1 Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru konal práci 

v pracovním poměru ke škole alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená 
za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval 
nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, 
v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny. Části směn 
odpracovaných v různých dnech se nesčítají. 

1. 2 Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její 
poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce práci alespoň 60 dnů, přísluší 
dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok 
za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. 

1. 3 Škola určí zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky  
pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto 
podmínky splní dokonce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního 
poměru. 

 
2.  Pravidla čerpání dovolené 
2. 1 Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu 

čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady 
zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce 
kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Nemůže-li být dovolená 
takto vyčerpána, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla 
vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li dále 
stanoveno jinak. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června 
následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž 
zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit 
zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem  



 

na jiné době oznámení. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce 
následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce 
neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je 
zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto 
překážek v práci. 

2. 2 Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část 
činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se školou nedohodnou na jiné 
délce čerpání dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené škola písemně oznámí 
zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem  
na kratší době. 

2. 3 Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává 
vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, kdy je uznán dočasně práce 
neschopným, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo 
rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních 
překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené 
jen na jeho žádost. 

2. 4 Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené vojenské cvičení nebo výjimečné 
vojenské cvičení v ozbrojených silách, byl-li uznán dočasně práce neschopným 
nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny, dovolená se přerušuje; to neplatí, určila-li 
škola čerpání dovolené na dobu ošetřování nemocného člena rodiny nebo na dobu 
výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení na žádost 
zaměstnance. Dovolená se také přerušuje nástupem mateřské a rodičovské 
dovolené. 

2. 5 Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby 
navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec 
zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně  
na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna 
čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět. 

 
3.  Pravidla určení rozvrhu čerpání dovolené 
3. 1 Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům 

zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.  
3. 2 Rozvrh čerpání dovolené je sestavován tak, aby pedagogičtí zaměstnanci čerpali 

dovolenou zpravidla v době hlavních prázdnin. V průběhu období školního 
vyučování mohou požádat o poskytnutí neplaceného volna.   

3. 3 Pokud pedagogičtí zaměstnanci v době hlavních prázdnin nevyčerpali dovolenou, 
v prvním pololetí následujícího školního roku přednostně čerpají dovolenou před 
volnem na samostudium. 

 
4.  Organizace a dokumentace spojená s čerpáním dovolené 
4. 1 Zaměstnanci jsou s rozvrhem čerpání dovolené seznámeni způsobem v místě 

obvyklém. 
4. 2 Vedoucí zaměstnanec alespoň 14 dnů před začátkem čerpání dovolené, nebo v jiné 

době dohodnuté se zaměstnancem, písemně oznámí zaměstnanci určenou dobu 
čerpání dovolené.  

4. 3 Zaměstnanec žádá o poskytnutí dovolené písemnou formou. 
4. 4 Čerpání dovolené jednotlivými zaměstnanci je zaznamenáno v měsíční evidenci 

pracovní doby. 

 



 

5.  Proplácení dovolené 
Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze  
v případě skončení pracovního poměru. 
 

6.  Závěrečná ustanovení 
6. 1 Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřen zástupce ředitele školy. 
6. 2 Touto směrnicí se zrušuje předchozí znění směrnice. Její uložení se řídí Spisovým a  

skartačním řádem školy. 
6. 3 Směrnice nabývá platnosti dne______. 
6. 4 Směrnice nabývá účinnosti dne ______. 
 
 
V ____________ dne ___________ 
 
(běžné razítko)      (podpis) 

titul, jméno, příjmení, funkce 
  



 

PŘÍLOHA Č. 2 – VZOR ROZVRHU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ  

Základní škola ****, příspěvková organizace se sídlem 

Rozvrh čerpání dovolené 

Č.j.:          /2014 

Spisový znak A.1. 

Skartační znak A5 

Vypracoval:  

Schválil: ředitel školy 

Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti dovolené se řídí § 211 až § 223 zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na tato 
ustanovení zákoníku práce stanovuji na základě ustanovení § 217 zákoníku práce jako 
statutární orgán školy následující rozvrh čerpání dovolené zaměstnanců organizace v roce 
2014: 

1. Dovolená činí 40 dnů v kalendářním roce 2014 u pedagogických pracovníků a  
25 dnů v kalendářním roce 2014 u ostatních zaměstnanců. Nevyčerpaná dovolená 
roku 2013, která byla převedena do roku 2014, bude čerpána přednostně, a to 
nejpozději do 30. 6. 2014, zejména v době vedlejších prázdnin (pololetní, jarní, 
velikonoční). Čerpání dovolené má přednost před poskytováním volna  
na samostudium pedagogických pracovníků podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb.  
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  

2. Dovolená za rok 2014 bude vyčerpána celá do 31. 12. 2014.  
3. Dovolenou čerpají zaměstnanci na základě dále uvedeného přehledu. 
4. Plán dovolených je sestavován tak, aby dovolená byla čerpána zpravidla v červenci 

a v srpnu, vcelku a plnila svůj účel odpočinku a regenerace, přihlíží jak  
k provozním důvodům zaměstnavatele, tak k oprávněným zájmům zaměstnance. 
Při sestavování plánu dovolených se vychází z nezbytnosti zajištění plynulého  
a bezproblémového provozu organizace. 

5. Změny plánu dovolených podle okamžitých potřeb organizace a zaměstnanců jsou 
v kompetenci ředitele školy, který tuto kompetenci může přenést v době své 
nepřítomnosti na další vedoucí pracovníky organizace.  

6. V průběhu školního roku je dovolená pedagogickým pracovníkům poskytována 
výjimečně, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Dovolená není 
poskytována v posledních dvou týdnech období školního vyučování, v přípravném 
týdnu v srpnu a v prvních dvou týdnech období školního vyučování. Důvodem jsou 
vážné provozní důvody při zajištění prací v závěru školního roku, v přípravě  
a zahájení školního roku.  

7. Zaměstnavatel určuje dovolenou pedagogickým pracovníkům zásadně v době 
hlavních prázdnin, v období školního vyučování může zaměstnanci poskytnout  
na jeho žádost neplacené volno. V odůvodněných případech lze poskytnout 
dovolenou na žádost zaměstnance i v období školního vyučování, pokud tomu 
nebrání vážné provozní důvody a pokud na dobu hlavních prázdnin zůstane 



 

zaměstnanci plný rozsah nároku na dovolenou, nebo se dohodnou na čerpání 
neplaceného volna v této době. 

8. Tento plán je vydán s předchozím souhlasem odborové organizace, nabývá 
platnosti a účinnosti dnem vyhlášení způsobem v organizaci obvyklým. 

Plán čerpání dovolené 2014 

Jméno a příjmení Od - Do Počet dní 

 1.7. 2014 – 25.8.2014 40 

 1.7.2014 – 4.8.2014 25 

   

   

   

   

 

V ____________ dne ___________ 
 
(běžné razítko)      (podpis) 

titul, jméno, příjmení, funkce 
 

  



 

PŘÍLOHA Č. 3 - DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ŠKOL 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia Pedagogické fakulty UK v Praze 
oboru školský management. Dovoluji si Vás tímto oslovit a požádat Vás o vyplnění 
zaslaného dotazníku. Ve své bakalářské práci se zabývám výzkumem, který se 
týká problematiky čerpání dovolené a měl by přinést pohled na problémy spojené 
s čerpáním dovolené. 

Děkuji předem za Váš čas, za vyplnění dotazníku a jeho zaslání zpět. 

Problematika čerpání dovolené u PP a NP 

1. Jaké součásti má Vaše organizace (viz výkaz P1-04): 
 

 11 - mateřská škola   uveďte počet tříd: 
 21 - základní škola (zaškrtněte jednu z variant)   

 malotřídní   plně organizovaná 
 81 - školní družina a školní klub uveďte počet oddělení: 
 92 - školní jídelna 
 83 - DDM - SVČ 
 25 - ZUŠ 

 

2. Má organizace provoz o hlavních prázdninách (červenec, srpen) 
 ANO       NE 

pokud zaškrtnete ANO, uveďte v tabulce jaká součást a jak dlouho: 
 

Součást 
Součást označte 
křížkem  

Délka provozu –  
uveďte v týdnech 

Mateřská škola    
Základní škola   
Školní družina a školní klub   
Školní jídelna   
DDM - SVČ   
ZUŠ   

 

činí Vám toto problém při plánování dovolené: 

  ANO    NE 

 

pokud zaškrtnete ANO, u které kategorie nejvíce: 

 u pedagogických pracovníků  
 u nepedagogických pracovníků 
 u ředitele 



 

Uveďte konkrétní příklady a v jaké oblasti: 

 

 

3. V jakém časovém horizontu zpracovává organizace písemný 
plán dovolených 

 
 celý rok  
 čtvrtletně 
 jiný způsob (uveďte jaký) 

 

 

 

4. Ve které součásti a u kterých pracovníků jsou největší problémy 
s čerpáním dovolené (vyberte max. 2 součásti) 

 

 mateřská škola  
 u pedagogických pracovníků   u nepedagogických pracovníků 

 
 základní škola  
 u pedagogických pracovníků   u nepedagogických pracovníků 

 
 školní družina a školní klub  (jen pedagogičtí pracovníci) 

 
 školní jídelna  (jen nepedagogičtí pracovníci) 

 
 DDM – SVČ 
 u pedagogických pracovníků   u nepedagogických pracovníků 

 
 základní um ělecká škola  
 u pedagogických pracovníků   u nepedagogických pracovníků 

 
 

Zde můžete uvést konkrétní problémy, které vedou k nevyčerpání dovolené: 

 

 

 

 

 



 

5. Přehled nevyčerpané dovolené v daném roce: 
 

 2010 2011 2012 2013 
Celkem nevyčerpaných dní u PP      
 z toho ředitel:     
Počet PP, kteří nevyčerpali D     
Celkový počet PP *)     
Celkem nevyčerpaných dní u NP     
Počet NP, kteří nevyčerpali D     
Celkový počet NP *)     
*) vyplňte vždy, i když budou ostatní položky nulové. 
 

Zaškrtněte konkrétní důvody, proč se dovolená nevyčerpala: 

 nemoc   u PP  u NP  u ředitele 
 

 nástup na MD  u PP  u NP  u ředitele 
 

 provozní   u PP  u NP  u ředitele 
 

 jiný důvod (uveďte jaký):  
 

 

 

6. Propláceli jste ve sledovaném období dovolenou: 
  ANO    NE 

pokud zaškrtnete ANO, z jakého důvodu: 

 čerpání dovolené po skončení MD 
 ukončení pracovního poměru 

 

byl Vám z tohoto důvodu upraven (navýšen) rozpočet ze strany krajského 
úřadu: 

 ANO    NE 

 

 2010 2011 2012 2013 
Čerpání D po skončení MD (počet dní)      
Objem MP (bez odvodů)     
Počet pracovníků, kterých se týkalo:      
Ukončení pracovního poměru (počet dní)     
Objem MP (bez odvodů)     
Počet pracovníků, kterých se týkalo:      



 

7. Jak řešíte nedostatek dovolené o hlavních prázdninách  
u nepedagogických pracovníků: 

 
 náhradní práce 
 překážky na straně zaměstnavatele  
 neplacené volno 
 jinak (uveďte):  

 

 

8. Čerpají pedagogičtí pracovníci o prázdninách při nedostatku 
dovolené z 12 dnů samostudia? 

 ANO    NE 

 

Pokud ANO, popište situaci a uveďte proč:  
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