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ANOTACE 

Pracovní doba pedagogických pracovníků je specifická svou skladbou a složitou právní 

úpravou. Přesto, že je v současné době její právní rámec vyřešen, jedná se v praxi o stále 

rozporuplnou oblast. Řeší ji vedoucí i řadoví pedagogičtí pracovníci. 

Teoretická část bakalářské práce se v úvodu zabývá vysvětlením obecných ustanovení 

o pracovní době, na které navazuje analýza souboru právních norem upravujících pracovní dobu 

pedagogických pracovníků. Další kapitoly se zaměřují na právní předpisy, výklady a pravidla 

v oblasti rozvržení pracovní doby, na její rozdělení na přímou pedagogickou činnost a práce 

související s přímou pedagogickou činností a dále na odměňování tzv. přespočetných hodin 

konkrétně u pedagogů - učitelů na základní škole. Závěr teoretické části bakalářské práce 

obsahuje komparaci pracovní doby pedagogů s pracovní dobou nepedagogických pracovníků. 

Ve výzkumné části v souladu s jejím cílem byla stanovena tvrzení, která byla ověřována 

dotazníkovým šetřením, jehož respondenty byli učitelé základních škol okresu Benešov.  

Výsledky výzkumného šetření předkládají postoje, názory a zájmy učitelů základních škol 

týkající se té části pracovní doby, v níž vykonávají práce související s přímou pedagogickou 

činností.  Seznamují nás také s mírou akceptace nastavených právních norem, s jejich využitím 

a přímým dopadem na praxi.   

 

KLÍČOVÁ  SLOVA                                                                                                          

pracovní doba, učitel, přímá vyučovací činnost, nepřímá činnost, týdenní úvazek, přespočetné 

hodiny 
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ANNOTATION 

Working time of pedagogical staff is characterized by its composition and complex legislation. 

In spite of the fact that the legal framework is currently solved, it is still a controversial area in 

practice. It is solved by both managing and executive staff. 

The introduction of the bachelor's thesis deals with the explanation of general regulation on 

working time in the theoretical part, which is followed by analysis of the set of rules which 

adjust working time of pedagogical staff. Following chapters focus on the legislation, rules and 

interpretations in the field of scheduling working hours, also on dividing to direct pedagogy 

and work related to direct pedagogy. It also deals with the remuneration of the supernumerary 

hours specifically for pedagogical-teachers at the elementary school. Conclusion of the 

theoretical part makes a comparison between working hours of pedagogical teaching staff and 

non-pedagogical teaching staff. The research section in line with its objective was determined 

the claims that were verified by questionnaire survey, whose respondents were teachers of 

elementary schools in the district Benešov. 

Results of the research show attitudes, opinions and interests of elementary school teachers 

relating to that part of working time within which they carry out work related to direct 

pedagogy. The results of the research also familiarize us with the level of acceptance of set 

legislation, it´s usage and finally with it´s direct impact on practice. 

 

KEYWORDS 

working hours, teacher, direct pedagogy, indirect pedagogy, weekly working time, 

supernumerary hours 
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Úvod 

Se vznikem právní subjektivity škol a školských zařízení se jejich ředitelé stali zaměstnavateli 

a museli tak své odborné kompetence rozšířit o oblast pracovního práva. Jeho aplikace přináší 

mnohá úskalí a pracovněprávní spory jsou ve školství nejčastější příčinou soudních sporů. 

Pracovní právo je, kromě mnoha jiných právních norem, kterými se řídí oblast školství, 

nedílnou součástí právního vědomí vedoucích i řadových pedagogických pracovníků. 

U ředitelů škol a školských zařízení patří znalost právních předpisů do oblasti jejich odborných 

kompetencí, které jsou předpokladem pro to, aby řízení činnosti škol a školských zařízení 

probíhalo v souladu s platnými předpisy. Ovšem i každý zaměstnanec by měl ve svém vlastním 

zájmu znát svá práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Orientace v našem právním 

systému je však už natolik komplikovaná, že ne každý dokáže propojit všechny novely zákonů, 

navazující právní normy a vyhodnotit, který zákon a v jakém případě je upřednostněn. Rozchází 

se dokonce i odborné výklady právních předpisů.  

Bakalářská práce má za cíl analyzovat právní úpravu pracovní doby pedagogických pracovníků 

- učitelů základních škol, popsat její specifika, význam a výrazně odlišné řešení od pracovní 

doby jiných zaměstnanců v pracovním poměru. V návaznosti na právní fakta se práce zabývá 

rozdělením pracovní doby pedagogů na přímou pedagogickou činnost a na práce související  

s přímou pedagogickou činností jako dvěma neoddělitelnými složkami. Vymezuje statut tzv. 

přespočetných hodin a podmínky, které musí být splněny, aby tyto hodiny mohly být 

proplaceny, a to prostřednictvím uvedení konkrétních příkladů z praxe. Pracovní doba učitelů 

je jedním z prvků zasahujících do oblasti spokojenosti v zaměstnání, s kterým jednoznačně 

souvisí kvalita pracovního výkonu. Nastavit však pracovní dobu k maximální spokojenosti 

všech učitelů není úplně možné, a to z důvodu návaznosti na tvorbu rozvrhu a dále při splnění 

počtu hodin přímé pedagogické činnosti. Je však žádoucí, aby vedoucí pracovníci ve školství 

hledali optimální řešení, jak vyhovět požadavkům svých zaměstnanců bez negativního dopadu 

na průběh pedagogického procesu. 

Výzkumná část bakalářské práce je zaměřena na organizaci pracovní doby z pohledu 

zaměstnance - pedagogického pracovníka - učitele na základní škole. Cílem výzkumného 

šetření bylo zjistit, jak učitelé využívají možnost rozvrhnout si část své pracovní doby z hlediska 

místa a času a zda na toto rozvržení má vliv délka praxe či aprobace, případně jiné faktory. Dále 

byla zkoumána míra akceptace systému proplácení přespočetných hodin a celková spokojenost  
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učitelů s nastavením pracovní doby. Součástí výzkumného šetření také bylo, zda 

zaměstnavatelé dodržují zákonem nastavená pravidla pro rozvržení a evidenci pracovní doby 

svých zaměstnanců a zda si učitelé evidují hodiny odpracované mimo své pravidelné 

pracoviště.   

Pracovní dobu pedagogických pracovníků vidím jako významné téma, kterému je třeba 

ze strany zaměstnavatele věnovat pozornost jak z pohledu vedení lidí, tak z pohledu plnění 

všech zákonných povinností spojených s evidencí pracovní doby nejlépe pomocí využití 

softwarového vybavení.  
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1 Teoretická část 

1.1 Obecná ustanovení o pracovní době dle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce v platném znění. 

Termín pracovní doba má svůj pevný základ zakotvený v zákoně za účelem ochrany zdraví 

zaměstnance při výkonu závislé práce. V oblasti školství pak jeho specifikum nastavují další 

právní normy. Zároveň však můžeme na institut pracovní doby nahlížet jako na variabilní 

součást pracovněprávních vztahů a můžeme ho zařadit i do oblasti péče o zaměstnance. Šikýř, 

Borovec a Lhotková1 vyzdvihují význam organizace pracovní doby a doby odpočinku jako 

určující prvky pro časovou využitelnost zaměstnanců, které mají vliv na jejich zdraví, 

spokojenost, motivaci, schopnosti, výsledky i chování v pracovním procesu. Organizace 

pracovní doby a doby odpočinku dle uvedených autorů přímo ovlivňuje vykonávání sjednané 

práce a dosahování požadovaného pracovního výkonu.  

1.1.1 Pracovní doba, směna, práce přesčas 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 78 odst. 1 písm. a) nám říká, že je „pracovní dobou 

doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je 

zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele“. Dle § 78 

odst. 1 písm. c) „je směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je 

zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat“. 

V souladu s § 78 odst. 1 písm. i) „je prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz 

zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající 

z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních 

směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou 

týdenní pracovní dobu, těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit“. Práce přesčas 

je dále řešena v § 93 zákoníku práce. Pro naše potřeby postačí vědět, že práci přesčas nařizuje 

zaměstnavatel, avšak může ji nařídit jen výjimečně a z vážných provozních důvodů. Tato práce 

nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v týdnu a 150 hodin v kalendářním roce. V § 78 

odst. l písm. m) je řešeno rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Rovnoměrné 

rozvržení pracovní doby znamená, že zaměstnavatel rozvrhuje stanovenou týdenní pracovní 

dobu na jednotlivé týdny rovnoměrně. Nerovnoměrné rozvržení tedy napovídá, že 

zaměstnavatel stanovenou týdenní pracovní dobu nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny 

a je nutné sledovat průměrnou týdenní pracovní dobu, která za období 26 měsíců nesmí 

                                                 
1 ŠIKÝŘ Martin, BOROVEC David, LHOTKOVÁ Irena, Personalistika v řízení školy, s. 175 
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přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu. Dle Schmieda a Trylče2 je rozvržení pracovní 

doby především otázkou organizace práce a řízení u jednotlivého zaměstnavatele a teprve  

v druhé řadě otázkou rámcové právní úpravy. Dle uvedených autorů není možné pracovní dobu 

určovat rigidně bez ohledu na ekonomické či organizačně-provozní potřeby zaměstnavatele.  

1.1.2 Týdenní pracovní doba 

Nejčastěji sjednávanou délkou týdenní pracovní doby se zaměstnanci je u našich 

zaměstnavatelů 40 hodin. Aplikují tak § 79 zákoníku práce odst. 1. Zákoník práce nabízí i další 

možnosti délky pracovní doby. Hovoří o tzv. zkrácení stanovené týdenní pracovní doby, se 

kterým se můžeme setkat u určitých druhů práce (např. v těžebním, báňském a hutním 

průmyslu) nebo u profesí, které vyžadují práci v nepřetržitém provozu (např. zdravotnictví). 

Stanovená týdenní pracovní doba je pak např. 37,5 hodin, a to bez snížení mzdy. Tento režim 

je většinou dále upraven kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem. Samostatným 

paragrafem (§ 79a) je řešena délka pracovní doby zaměstnanců mladších než 18 let. 

1.1.3 Kratší pracovní doba 

V oblasti délky pracovní doby je nutno zmínit termín kratší pracovní doba, kterou upravuje  

§ 80 zákoníku práce, a to takto: „Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být 

sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, 

které odpovídají sjednané kratší pracovní době.“  Institut kratší pracovní doby bude v mé práci 

dále řešen právě v aplikaci na školské prostředí pracovněprávních vztahů. Je tedy důležité 

pochopit rozdíl v definici pojmů zkrácená stanovená týdenní pracovní doba a kratší pracovní 

doba. 

1.1.4 Rozvržení pracovní doby 

Neméně důležitou součástí problematiky pracovní doby je její rozvržení. „Pracovní dobu 

rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn“ (§ 81, odst. 1). „Pracovní doba se 

rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení pracovní doby je 

zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky 

bezpečné a zdraví neohrožující práce“ (§ 81 odst. 2). „Zaměstnanec je povinen být na začátku 

směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny“ (§ 81 odst. 3). „Délka 

směny nesmí přesáhnout 12 hodin“ (§ 83). „Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný 

rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 

                                                 
2 Mgr. SCHMIED Zdeněk, JUDr. TRYLČ Ladislav, Zákoník práce-stručný komentář, s. 53 
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2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba 

rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení“ (§ 84). 

1.1.5 Doba odpočinku 

Do pracovní doby zaměstnance je začleněna doba odpočinku. Tato doba však není pracovní 

dobou (viz. § 78 odst. 1, písm. b). Zaměstnavatel je povinen dobu odpočinku, která je 

v zákoníku práce označena jako přestávka v práci a bezpečnostní přestávka, poskytnout 

zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce a musí trvat nejméně 30 minut. Lze ji 

rozdělit, potom alespoň jedna její část musí činit nejméně 15 minut. Zákoník práce také určuje, 

že přestávka v práci se neposkytuje na začátku a na konci směny (viz. § 88 odst. 1, 2, 3).  

1.1.6 Evidence pracovní doby 

Na základě ustanovení § 96 zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost vést jednotlivým 

zaměstnancům evidenci pracovní doby, ve které je vyznačen začátek a konec směny, práce 

přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby práce v době pracovní pohotovosti 

a samotnou pracovní pohotovost. Na požádání zaměstnance je zaměstnavatel povinen předložit 

mu tuto evidenci, ze které si zaměstnanec může pořizovat stejnopisy, a to na náklady 

zaměstnavatele.  

Zrekapitulujme si nyní obecná zákonná ustanovení o pracovní době, ze kterých budeme 

vycházet a dále je aplikovat na pracovní dobu pedagogických pracovníků:  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

 § 78 odst. 1 písm. a) pracovní doba, b) doba odpočinku 

 § 78 odst. 1 písm. c) směna 

 § 78 odst. 1 písm. i) práce přesčas 

 § 78 odst. 1 písm. l) až m) rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby 

 § 79 odst. 1 stanovená týdenní pracovní doba a odst. 2 a) b) c)  

 § 80 kratší pracovní doba 

 § 81 rozvržení pracovní doby 

 § 83 délka směny 

 § 84 povinnost zaměstnavatele stanovit písemný rozvrh směn 

 § 88 přestávka v práci na jídlo a oddech  

 § 93 práce přesčas 

 § 96 evidence pracovní doby  
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1.2 Vymezení pracovní doby pedagogických pracovníků  

Vzhledem k tomu, že zákoník práce jako obecná norma nezohledňuje specifika profesí, tedy 

ani pedagogických pracovníků, hledaly v minulosti Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy a odborová organizace resortu školství cesty, jak nastavit jednoznačná 

a nezpochybnitelná pravidla pro institut pracovní doby pedagogických pracovníků.  

Na začátku všeho stál nový zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb., který nahradil dosavadní 

zákon č. 65/1965 Sb. Dalším důležitým krokem byl vznik vyhlášky č. 263/2007 Sb., pracovní 

řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, který nahradil Pracovní řád pro zaměstnance 

škol a školských zařízení č. j. 14 269/2001-26, který neměl povahu obecně závazné právní 

normy. Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, účinná od 1. 7. 2010, 

je poslední změnou, která řešila pracovní dobu pedagogických pracovníků. Uvedené právní 

normy doplňuje nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o rozsahu přímé pedagogické činnosti.  

Dle § 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. je pedagogickým pracovníkem ten, kdo vykonává 

přímou pedagogickou činnost, a dle § 2 odst. 2 téhož zákona přímou pedagogickou činnost 

vykonává: učitel, pedagog v zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatel, 

speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent pedagoga, trenér, metodik 

prevence v pedagogicko-psychologické poradně, vedoucí pedagogický pracovník.  

Pracovní doba pedagogických pracovníků je specificky vymezená těmito právními normami: 

 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o rozsahu přímé pedagogické činnosti 

 vyhláška č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 
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1.2.1 Zákon č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

Institut pracovní doby pedagogických pracovníků byl posílen novelizací uvedeného zákona, 

a to zákonem č. 159/2010 Sb., ze dne 22. dubna 2010 s účinností od 1. 7. 2010. Byla to zároveň 

poslední právní úprava, která se pracovní dobou pedagogických pracovníků zabývala, aby 

jasněji vymezila pedagogickým pracovníkům jejich povinnost být na pracovišti 

zaměstnavatele.   V části první zákona č. 563/2004 Sb., v hlavě III před § 23 byl vložen nový  

§ 22a, který včetně nadpisu zní:   

„§ 22a 

Pracovní doba pedagogických pracovníků 

(1) Pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní době  

a) přímou pedagogickou činnost, 

b) práce související s přímou pedagogickou činností. 

(2) Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené 

rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi 

a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví  

v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.  

(3) Jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2, vykonává pedagogický pracovník sjednanou 

práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí. Náklady, které 

pedagogickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce na jiném místě 

než na pracovišti zaměstnavatele podle věty první, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti 

s výkonem závislé práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je pedagogický pracovník.“ 

V souvislosti s tímto ustanovením zmiňují Lhotková, Trojan a Kitzberger ve své publikaci 

„Kompetence řídících pracovníků ve školství“ kompetenci ředitele školy stanovit 

pedagogickému pracovníkovi i jiné případy povinnosti být na pracovišti. Tyto však musí být 

v souladu s § 22a uvedeného zákona a se zákoníkem práce. Zároveň „musí být toto stanovení 
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odůvodněné konkrétními potřebami školy (nelze tedy paušálně určit, že pedagog bude na 

pracovišti po celou svoji pracovní dobu)“.3 

Z citovaného § 22a, zákona č. 563/2004 Sb., pro pedagogického pracovníka vyplývá nejen jeho 

povinnost být v uvedených případech na pracovišti, ale právě i možnost výkonu jiných činností 

mimo pracoviště zaměstnavatele. Náklady, které by vznikly pedagogovi v souvislosti  

s výkonem práce jinde, se rozumí např. vstupné na tematickou přednášku, výstavu či seminář.  

Zaměstnavatel dle tohoto ustanovení může zaměstnanci v určitých opodstatněných případech 

setrvání na pracovišti nařídit. Nemůže však vyžadovat setrvání pedagoga na pracovišti bez 

uvedení důvodu po celou dobu směny. Výklady v tomto případě hovoří o porušování zákona 

ze strany zaměstnavatele.  

1.2.2 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., 

Dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků mají 

pedagogičtí pracovníci stanoven týdenní rozsah hodin přímě pedagogické činnosti takto: 

vyjmuta část pro základní školy 

Škola / Pedagogičtí pracovníci Počet tříd, oddělení, 

studijních skupin, kurzů, 

výchovných skupin, nebo 

dětí, žáků a studentů ve 

škole  

Týdenní rozsah hodin 

přímé pedagogické 

činnosti 

2. Základní škola   

2.1 učitel  22 

2.2 učitel 

a) 1. ročníku základní školy a 

prvního stupně základní školy 

samostatně zřízené pro žáky se 

zdravotním postižením  

b) přípravné třídy  

c) přípravného stupně základní 

školy speciální 

 20 - 22 

                                                 
3  LHOTKOVÁ Irena, TROJAN Václav, KITZBERGER Jindřich, Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 

52  
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2.3 ředitel základní školy             

s prvním stupněm 

1 až 2 

3 až 6 

7 až 10 

11 a více 

 

 

16 

13 

10 

8 

 

2.4 ředitel základní školy  

a) s druhým stupněm 

b) s prvním a druhým stupněm 

do 9 

10 až 18 

19 až 23 

24 a více 

8 

7 

6 

5 

2.5 ředitel základní školy  

a) samostatně určené pro žáky se 

zdravotním postižením 

b) speciální  

s prvním stupněm a oddělením 

ročníků druhého stupně 

1 až 2 

3 až 6  

7 až 10 

11 a více 

16 

13 

10 

8 

2.6 ředitel základní školy  

a) samostatně určené pro žáky se 

zdravotním postižením 

b) speciální s prvním stupněm 

1 až 2 

3 až 6 

7 až 10 

11 a více 

14 

12 

9 

7 

2.7 ředitel základní školy  

a) samostatně určené pro žáky se 

zdravotním postižením  

b) speciální  

s prvním a s druhým stupněm 

do 9 

10 až 14 

15 až 18 

19 a více 

7 

6 

5 

4 

2.8 zástupce ředitele do 14 

15 až 22 

23 a více 

11 

9 

7 

 

Uvedené nařízení vlády pak v § 3 odst. 3 a 4 stanoví snížení týdenního rozsahu přímé 

pedagogické činnosti pro výchovného poradce na základní a střední škole a pro učitele- 

metodika informačních a komunikačních technologií, a to dle počtu žáků nebo studentů ve 
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škole. Jejich vyučovací povinnost je snížena ve prospěch činností konaných v souvislosti s touto 

jejich tzv. specializovanou činností.4 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., je pro vedení škol určující při tvorbě rozvrhů pro učitele, tedy 

pro stanovení počtu hodin jejich přímé činnosti. Jestliže má učitel sjednán v pracovní smlouvě 

plný úvazek, má zaměstnavatel povinnost mu přidělit plný počet hodin, který vymezuje 

uvedená vyhláška. Pokud zaměstnavatel nemůže naplnit v souvislosti se sjednaným úvazkem 

počet hodin přímé vyučovací činnosti, musí se zaměstnancem vzniknout dohoda o změně 

pracovní smlouvy ve smyslu snížení úvazku.   

Pokud shrneme dosud uvedená pravidla pro pracovní dobu pedagogických pracovníků, lze 

konstatovat, že vyhláška 263/2007 Sb. vymezuje rozdělení pracovní doby na přímou 

pedagogickou činnost a na práce související s přímou pedagogickou činností (dále jen nepřímá 

činnost). Zákon č. 563/2004 Sb. určuje dobu, po kterou je pedagogický pracovník povinen být 

na pracovišti, a dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je nastaven rozsah přímé pedagogické činnosti.  

1.2.3 Vyhláška č. 263/2007 Sb., 

kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. 

Jak tedy vymezuje uvedená vyhláška pracovní dobu pedagogických pracovníků, a to v § 3: 

„(1) V pracovní době pedagogičtí pracovníci vykonávají  

a) přímou pedagogickou činnost5 

b) další práce související s přímou pedagogickou činností dohodnuté s pedagogickým 

pracovníkem, například příprava na přímou pedagogickou činnost, příprava učebních 

pomůcek, hodnocení písemných, grafických a jiných prací žáků 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 třídního učitele a výchovného poradce, účast na poradách 

                                                 
4 § 133 zákona č. 262/2006 zákoník práce 
5 § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících   
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svolaných vedoucím zaměstnancem školy nebo školského zařízení, studium a účast na dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

(2) Nejde-li o výkon přímé pedagogické činnosti, může pedagogický pracovník vykonávat práci 

i na jiném dohodnutém místě.“ 6 

„Výslovným rozdělením pracovní doby pedagogických pracovníků se poukazuje na skutečnost, 

že jejich práce není tvořena jen přímým působením na žáky, ale také dalšími aktivitami jako 

přípravou na vyučovací hodinu, opravami testů a různými dalšími organizačními 

a administrativními pracemi, které tedy mají povahu prací souvisejících s přímou pedagogickou 

činností (jedná se o tzv. nepřímou činnost).“7 

Právě toto výslovné rozdělení pracovní doby pedagogických pracovníků vymezené vyhláškou 

je tím specifickým aspektem, který odlišuje pracovní dobu pedagogů od pracovní doby 

ostatních zaměstnanců.  

1.2.4 Rozvržení pracovní doby učitele 

Celková pracovní doba (úvazek) učitele je dána pracovní smlouvou, ve které se uvádí počet 

hodin přímé pedagogické činnosti (40 hod./týdně, 21 hod. přímá činnost, úv. 1,000). Pracovní 

doba jakožto povinnost učitele být na pracovišti je pak dána rozvrhem, který je zpravidla vydán 

na školní rok, případně na pololetí. Dle následujících uvedených příkladů je zřejmé, že pracovní 

dobu učitele v podstatě určuje rozvrh hodin, při jehož tvorbě se však může projevit značná 

flexibilita.   

Ředitel školy je povinen dle § 81 odst. 1 zákoníku práce a dále dle § 23 odst. 1 a odst. 2 zákona 

o pedagogických pracovnících rozvrhnout pedagogickému pracovníkovi pracovní dobu a určit 

začátek a konec směn, a to tak, že mu vydá rozvrh hodin přímé pedagogické činnosti. Pokud se 

jedná o učitele, který pracuje na plný úvazek, což je 40 hodin týdně, pracuje s rovnoměrně 

rozloženou pracovní dobou, tedy každý den v týdnu, potom má být rozvržena jeho druhá složka 

pracovní doby - nepřímá činnost tak, aby v součtu s přímou pedagogickou činností pracoval  

8 hodin denně.  

 

Příklad a) 

                                                 
6 § 2 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
7 ŠIKÝŘ Martin, BOROVEC David, LHOTKOVÁ Irena, Personalistika v řízení školy, s. 176 
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Pracovní úvazek činí 40 hodin týdně, z toho je 21 hodin přímé činnosti a 19 hodin nepřímé 

činnosti (40/21/1,000). 

1. složka pracovní doby: 

Přímá pedagogická činnost - příklad rozvrhu učitele 1. stupně ZŠ, 1. ročník, 21 hodin 

den/hod 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Po ČJL ČJL M HV PR    

Út ČJL TV M ČJL     

St ČJL M ČJL HV     

Čt ČJL TV ČJL ČJL     

Pá ČJL M ČJL PR     

 

2. složka pracovní doby:  

Nepřímá činnost: pracovní doba za nepřímou činnost je doplněním přímé činnosti, a to do 

8hodinové pracovní doby za každý pracovní den.  

Začátek směny je stanoven na 7,30 hod. a konec směny je v 16,00 hod. každý den. Přestávka 

v práci se určuje nejdéle po 6 hodinách práce.  

Příklad b) 

Pracovní úvazek činí 40 hodin týdně, z toho je 22 hodin přímé činnosti a 18 hodin nepřímé 

činnosti (40/22/1,000). 

1. složka pracovní doby:  

Přímá vyučovací činnost - příklad rozvrhu učitele 2. stupně ZŠ (fyzika a matematika), 

22 hodin 

den/hod. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Po M    M   F    

Út F M M  F    

St F F F M M    

Čt M M   M M  F 

Pá F F F M  F   
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2. složka pracovní doby:  

Nepřímá činnost: pracovní doba za nepřímou činnost je doplněním přímé činnosti, a to do 

8hodinové pracovní doby za každý pracovní den.  

Začátek směny je stanoven na 7,30 hod. a konec směny je v 16,00 hod. každý den. Přestávka 

v práci se určuje nejdéle po 6 hodinách práce.  

Z uvedených dvou příkladů nyní můžeme vyhodnotit, jaké výchozí možnosti rozvrhnout si 

nepřímou činnost z hlediska místa a času má učitel 1. stupně základní školy, jehož přímá činnost 

je rozvržena jen v dopoledních hodinách, a jak naopak bude pracovat s časem učitel 2. stupně, 

který učí až do odpoledních hodin.  

Nabízí se řešení, že učitel 1. stupně má možnost opustit své pracoviště každý den ve 13.00 

hodin i dříve a učitel 2. stupně je omezen rozvržením přímé pedagogické činnosti. 

1.2.5 Rozvržení pracovní doby při kratší pracovní době 

„U ostatních učitelů (pracujících v nerovnoměrně rozvrženém pracovním režimu v rámci kratší 

pracovní doby) již povinnost sestavovat rozvrh tzv. nepřímé činnosti vyžaduje ze strany 

zaměstnavatele další (důkladnější) rozhodování. Ředitel školy by jako zaměstnavatel neměl 

podcenit, že se v těchto situacích nabízí více variant a měl by opravdu důkladně zvážit, jak obě 

složky tomu kterému zaměstnanci rozvrhne.“8 

„Právě v případě sjednávání kratší pracovní doby s pedagogickými pracovníky se nejvíce 

projevuje neoddělitelnost obou složek pedagogické činnosti (přímé i nepřímé). Na tuto 

skutečnost bohužel mnohdy ředitelé škol zapomínají, a to nejen v těchto situacích, ale také 

tehdy, uzavírají-li se zaměstnanci dohodu o provedení práce / dohodu o pracovní činnosti.“9 

Příklad c)  

Dopočet nepřímé činnosti při kratší pracovní době (kratším úvazku). 

U učitele 2. stupně základní školy je základní rozsah přímé činnosti stanoven na 22 vyučovacích 

hodin týdně. Ředitel sjedná s učitelem úvazek na 11 vyučovacích hodin a dále musí zohlednit 

složku nepřímé činnosti: 

 

                                                 
8  ŠIKÝŘ Martin, BOROVEC David, LHOTKOVÁ Irena, Personalistika v řízení školy, s. 179 
9  ŠIKÝŘ Martin, BOROVEC David, LHOTKOVÁ Irena, Personalistika v řízení školy, s. 177 
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Výpočet:  11/22 = 0,5  

  0,5 ze 40 hodin týdenní pracovní doby je 20:                 0,5 x 40 = 20 hodin 

  Celková týdenní pracovní doba je 20 hodin, z toho 11 hodin přímé činnosti  

  a 9 hodin nepřímé činnosti. 

Pokud bychom 9 hodin nepřímé činnosti vydělili 11 hodinami přímé činnosti: 

Výpočet: 9/11 = 0,818 

  Zjistíme, že na 1 hodinu přímé činnosti (45 min.) připadá po zaokrouhlení   

                       0,82 hodiny nepřímé činnosti, rozumí se v šedesátkové soustavě, tj. cca 49,2  

                   minuty.  

 

Z uvedeného příkladu vyplývá, že s každou hodinou přímé činnosti je neoddělitelně spojen 

přesně vymezený úsek činnosti nepřímé. Nemůžeme však říci, že to je čas určený pouze na 

přípravu vyučovacích hodin a hodnocení prací žáků. Jsou v něm zahrnuty další činnosti, které 

vyjmenovává již zmíněná vyhláška č. 263/2007 Sb. pracovní řád v § 3 odst. 1 písm. b). 

Příklad d) 

Pracovní úvazek činí 20 hodin týdně (0,5 úvazku), z toho je 11 hodin přímé činnosti a 9 hodin 

nepřímé činnosti (20/11/0,500). 

1. složka pracovní doby:  

Přímá vyučovací činnost - příklad rozvrhu učitele 2. i 1. stupně ZŠ /angličtina, VV/ 

den/hod. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Po         

Út  AJ AJ  VV VV   

St AJ AJ  AJ AJ    

Čt AJ AJ    AJ   

Pá         

 

Nepřímá činnost: pracovní doba za nepřímou činnost je doplněním přímé činnosti. V tomto 

případě vidíme motivačně nastavený rozvrh, pokud je učiteli rozvržena přímá i nepřímá činnost 

do 3 dnů v týdnu.  
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Denní úvazek může být nastaven a propočítán následovně:  

20 hodin/3 dny = 6,67 hodin denně /tj. 6 hodin a 40 minut denně/. Samozřejmě tato varianta 

nemusí být jedinou. Ředitel může pracovní dobu rozdělit i do 4 dnů, přičemž jeden den by učitel 

konal jen nepřímou činnost. 

Začátek směny je stanoven na 7,30 hod. a konec směny je v 14,39 hod. každý den. Přestávka  

v práci se určuje nejdéle po 6 hodinách práce.  

„Možnost rozvržení pracovní doby v souladu s potřebami zaměstnanců, zejména vyhovujícího 

uspořádání rozvrhu pedagogických pracovníků, je účelným nástrojem nefinanční motivace, 

například u rodičů malých dětí (rozvrh bez odpoledního vyučování, možnost volnočasových 

aktivit s vlastními dětmi), u studujících (přímá vyučovací povinnost soustředěná do čtyř dnů, 

volný den na studium) nebo u zaměstnanců s pracovním poměrem u dalšího zaměstnavatele 

(volný den nebo půlden využitelný pro práci jinde). Nelze samozřejmě vyhovět vždy a všem, 

a proto je nutné klást důraz na motivační účinek a uspokojeni by měli být jen ti nejlepší. Zároveň 

nesmíme zapomenout na priority pedagogického procesu, abychom například nevyhověli 

učitelům a žáci by měli v jednom dni vícekrát matematiku nebo naopak jen předměty 

výchovného zaměření.“10 

V moderní personalistice organizací mají motivační programy zahrnující finanční a nefinanční 

motivaci důležité místo. V resortu školství je, vzhledem k rozpočtovaným prostředkům na 

platy, možnost finanční motivace omezená. Nefinanční motivace se tak stává doplňujícím 

faktorem ovlivňujícím spokojenost a pracovní výkony pedagogických pracovníků. Dle Šikýře, 

Borovce a Lhotkové11 patří mezi prvky nefinanční motivace pedagogů např. podpora dalšího 

vzdělávání, možnost zapojení se do zajímavých projektů, přidělení osobní výpočetní techniky 

a právě přihlédnutí k individuálním požadavkům pedagogů při tvorbě rozvrhu.  

1.2.6 Rozvržení přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah 

V souladu s § 23 odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících může ředitel školy nařídit 

pedagogickému pracovníkovi konání přímé pedagogické činnosti nad jemu stanovený rozsah, 

nejvýše však 4 hodiny týdně. Další hodiny mohou být dohodnuty. Takovéto hodiny pak 

nazýváme hodinami přespočetnými. Jsou to tzv. stálé nadúvazkové hodiny, které by 

                                                 
10 ŠIKÝŘ Martin, BOROVEC David, LHOTKOVÁ Irena, Personalistika v řízení školy, s. 181 
11 ŠIKÝŘ Martin, BOROVEC David, LHOTKOVÁ Irena, Personalistika v řízení školy, s. 142,143 
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v rozvrhu hodin učitele měly být pro jednoznačnost pevně označeny z důvodu případných 

nejasností při jejich proplácení. Znamená to, že pokud má např. učitel 2. stupně stanoven 

týdenní rozvrh přímé činnosti na 23 hodin, jedna jeho hodina v týdnu se stává přespočetnou a je 

jí příkladně 5. vyučovací hodina ve středu. Druhou podobou těchto přespočetných hodin jsou 

hodiny přidělené jako suplované (zástup za jiného pedagogického pracovníka). Za tyto 

odpracované přespočetné hodiny přísluší dle § 132 zákoníku práce pedagogickému 

pracovníkovi příplatek (nároková složka platu) ve výši dvojnásobku průměrného hodinového 

výdělku (dále jen příplatek 200 %). Protože jsou tyto hodiny vykonané - odpracované v rámci 

běžné pracovní doby (tj. při plném úvazku 40 hodin týdně včetně nepřímé činnosti), nejsou 

hodinami přesčasovými. 

„Práce přesčas vzniká až při výkonu práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. nad 40 

hodin týdně (srov. § 93 zákoníku práce). Přespočetné hodiny jsou vykonávány v rámci 

stanovené pracovní doby a de facto zkracují čas vyhrazený pro výkon prací souvisejících 

s přímou pedagogickou činností.“12 

1.2.7 Proplácení přespočetných hodin 

Jaké podmínky musí být splněny, aby byla přespočetná hodina proplacena dle zákona 

č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících. 

„§ 23 odst. 4 

Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo zařízením 

sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle § 23 odstavce 3 

zákona 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících i v případě, že pedagogický 

pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti 

vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje  

jako výkon práce13, přímou pedagogickou činnost nevykonával. U pedagogických pracovníků  

                                                 
12 http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich 
13 § 348 odst. 1 zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce 

Za výkon práce se považuje doba: 

a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost 

zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé 

povětrnostní vlivy, b) dovolené, 

c) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek, 

d) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu 

jeho mzda nebo plat nekrátí. 
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s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá 

pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající 

stanovené týdenní pracovní době, těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé 

pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit.“  

 

§ 348 zákoníku práce obsahuje případy, kdy pedagogický pracovník neodpracoval hodiny 

týdenního rozsahu přímé vyučovací povinnosti z důvodu překážek v práci, které se považují za 

výkon práce. Jejich výčet nalezneme: 

 v zákoně č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

 v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.  

Těmito překážkami jsou například: 

 pracovní neschopnost 

 vyšetření nebo ošetření u lékaře, pracovnělékařská prohlídka 

 narození dítěte 

 úmrtí manžela, manželky 

 ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti 

 samostudium 

 studium, kterým se zvyšuje kvalifikace. 

Při posuzování, zda je hodina přespočetná a bude proplacena, je dále dobré vědět, jak je 

na určité činnosti v konkrétní škole nahlíženo, a to nejlépe před započetím činnosti. Například 

při návštěvě knihovny, výstavy, divadla se může přímá činnost učitele změnit pouze na tzv. 

dohled nad žáky a v tento moment učitel přichází o část hodin své přímé činnosti. V případě, 

že jsou mu v tom samém týdnu přiděleny suplované hodiny za jiného pedagogického 

pracovníka, v počtu neodučených hodin nemohou být proplaceny 200% příplatkem. 

„Při bezproblémovém a víceméně obvyklém názoru na hranici mezi přímou a nepřímou 

pedagogickou činností je nutné vědět (opět s učitelem dopředu domluvit), zda bude na exkurzi 

určitou dobu skutečně učit (např. bude poskytovat výklad v muzeu) nebo bude vykonávat dohled 

(a např. poslouchat výklad pracovníka muzea), zda bude na lyžařském výcvikovém kurzu učit 

lyžování nebo večer na chatě vykonávat dohled.“14 

                                                 
14PUŠKINOVÁ Monika, Řízení školy č. 3/2013, Wolters Kluwer 
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Příklad e) 

„Učitel druhého stupně základní školy se základním pedagogickým úvazkem 22 hodin má 

v pondělí učit dvě hodiny. Celá škola však odchází na divadelní představení, daný učitel bude 

doprovázet svou třídu na cestě do a z divadla a dále bude konat dohled nad žáky během 

představení. Dohled nad žáky je standardním výkonem práce učitele. Ve čtvrtek je tomuto 

učiteli nařízena jedna hodina tzv. suplování za nemocnou kolegyni. Tato hodina se neposuzuje 

jako přespočetná, neboť pedagogický pracovník nesplnil svůj základní pedagogický úvazek, 

protože místo výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce související s přímou 

pedagogickou činností. Situace by byla stejná také v případě, pokud by v pondělí třídu do 

divadla nedoprovázel, ale zůstal by ve škole, kde by se věnoval např. přípravě na vyučování, 

opravoval písemné práce atp.“15 

Příklad f) 

Učitel je v týdnu od pondělí do čtvrtka na pracovní neschopnosti. V pátek nastoupí do práce 

a má dle svého rozvrhu vykonat 3 hodiny přímé činnosti. Dostane však přidělenu 4. hodinu jako 

suplování za kolegu, který je se třídou na tematické exkurzi. Přestože neodpracoval svůj týdenní 

úvazek přímé pedagogické činnosti, bude mu tato 4. hodina proplacena příplatkem 200 %. 

Pracovní neschopnost je překážka v práci, která je posuzována jako výkon práce. 

Důležitým aspektem pro termín přespočetná hodina je též požadavek na kvalitu hodin. Tyto 

musí být reálně vykonány, tedy odučeny, a učitel tedy ve třídě nevykonává pouze dohled nad 

žáky, kteří samostatně pracují na úkolech zadaných jiným učitelem. Monika Puškinová, 

specialistka na školskou problematiku, uvádí v odborném časopise Řízení školy ve svém článku 

na téma přespočetné (nadúvazkové) hodiny a jejich proplácení jako pomoc při rozhodování 

tento jednoduchý algoritmus: 

                                                 
15http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich 
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„Skutečnost, že za přespočetné hodiny se nepovažují hodiny přímé pedagogické činnosti nad 

základní pedagogický úvazek, pokud základní pedagogický úvazek nebyl splněn z důvodu 

výkonu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, vede někdy k mylným názorům, že 

se pedagogičtí pracovníci účastní mimoškolních akcí „zadarmo“ anebo si takto „odpadlé“ 

hodiny musí nahrazovat. Není tomu tak. Dohled nad žáky na mimoškolních akcích je standardní 

náplní práce pedagogických pracovníků, za kterou je jim poskytován plat. V případě, že 

pedagogický pracovník z důvodu účasti na mimoškolní akci nesplní svůj stanovený základní 

pedagogický úvazek, plat se mu nekrátí. V případě tzv. stálých přespočetných hodin může mít 

současná právní úprava vliv na celkovou výši platu, protože za tyto hodiny není až do výše 

„odpadlých“ hodin poskytován příplatek.“17 

V rámci problematiky proplácení přespočetných hodin je nutné zmínit, jakou formou může 

ředitel školy přidělit suplování učiteli s kratším týdenním pracovním úvazkem. Dle § 23 odst. 

4 zákona o pedagogických pracovnících je v tomto případě přímou pedagogickou činností nad 

stanovený rozsah až přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé 

pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době, což je v našem případě 40 

hodin. Pedagogickým pracovníkům s kratším pracovním úvazkem není možné dle § 23 odst. 4 

                                                 
16 PUŠKINOVÁ Monika, Řízení školy č. 3/2013, Wolters Kluwer 
17 http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich 

Byla přespočetná hodina skutečně odpracována?

ne

přespočetná hodina nebude 
proplacena

ano

přespočetná hodina bude 
proplacena

jestliže všechny hodiny 
týdenního rozsahu přímé 

pedagogické činnosti byly  
odpracovány nebo provedeny 
způsobem uvedeným v § 348 

zákoníku práce
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zákona o pedagogických pracovnících konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený 

rozsah nařídit. Tato část zákona má komplikovaný dopad na praxi a jeho míra akceptace 

vedoucími pracovníky bývá nízká. Pokud tedy ředitel školy potřebuje přidělit suplování učiteli 

pracujícímu na kratší pracovní úvazek, nemají tyto hodiny statut přespočetných hodin,  

a nemohou být proplaceny 200% příplatkem. V tomto případě se jedná o navýšení kratšího 

týdenního pracovního úvazku. Výklad tohoto ustanovení můžeme nalézt ve velmi srozumitelné 

formě na portálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: „Dojde-li na základě dohody 

zaměstnance se zaměstnavatelem k navýšení sjednaného kratšího pracovního úvazku, je nutné 

zvýšit úměrně rozsahu těchto hodin také poměrnou část platového tarifu - jde o tzv. proplácení 

hodin až do tzv. plného úvazku a do plného platového tarifu podle platové stupnice. Vzhledem 

k tomu, že dohoda mezi zaměstnancem - pedagogickým pracovníkem a zaměstnavatelem má 

povahu změny pracovní smlouvy, musí být dohoda písemná.“18 

V praxi to znamená, že s každým takovým pedagogickým pracovníkem musí být sepsán 

dodatek k pracovní smlouvě ve smyslu navýšení úvazku a vydán mu nový platový výměr. 

Pokud jsou učiteli přidělovány hodiny nad jeho kratší úvazek každý měsíc a navíc v jiném 

počtu, pak se musí tento proces každý měsíc opakovat. Je nutno připomenout, že hodina takto 

přidělené přímé pedagogické činnosti musí být doplněna v rámci dopočtu úvazku poměrnou 

částí činností nepřímou. 

Příklad g) 

„Učitel druhého stupně základní školy pracuje tzv. na půl úvazku, jeho týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti tedy činí 11 hodin. Vzhledem k onemocnění jiného učitele se daný učitel 

dohodne se zaměstnavatelem, že bude učit 4 hodiny týdně za nemocného kolegu. Nepůjde 

o přespočetné hodiny, učiteli se poměrně navýší úvazek a platový tarif.“19 

Na závěr problematiky přespočetných hodin je třeba dodat, že na jejich proplacení mají nárok 

též vedoucí pracovníci, kteří pobírají příplatek za vedení, a proplácení práce přesčas je pro ně, 

dle § 127 odst. 3 zákoníku práce, omezena. Za přespočetné hodiny také nelze poskytovat 

náhradní volno, protože nemají charakter přesčasových hodin. 

                                                 
18  http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich 
19  http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich 
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1.2.8 Rozvržení nepřímé pedagogické činnosti 

Dle Šikýře, Borovce a Lhotkové20 je nutno upozornit na jedno v praxi poměrně sporné pravidlo 

upravené v § 22a odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících. Podle tohoto ustanovení si 

pracovní dobu, během které vykonává tzv. nepřímou pedagogickou činnost, rozvrhuje 

zaměstnanec sám. Vznikla tak složitá interpretační otázka, nakolik je tím zasaženo do práva 

zaměstnavatele rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu. Dle názoru zmíněných autorů bychom 

měli oprávnění zaměstnance rozvrhnout si pracovní dobu vykládat jen tak, že si zaměstnanec 

může určit konkrétní dobu v rámci příslušné směny, kdy bude vykonávat tzv. nepřímou 

pedagogickou činnost (kterou nemusí vykonávat podle pokynů zaměstnavatele na pracovišti). 

Obecnější oprávnění zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu pedagogického pracovníka tak 

podle názoru autorů není nijak dotčeno a zaměstnavatel je tím, kdo určuje pracovní dny 

zaměstnance i délku jeho směn. 

1.2.9 Náplň práce učitele dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 

Každý zaměstnanec, tedy i pedagog - učitel, vykonává v pracovní době činnosti uvedené v jeho 

náplni práce, případně další činnosti dle pokynů zaměstnavatele. V souvislosti s pracovní náplní 

učitelů uvádí Průcha ve své Pedagogické encyklopedii21 termín tzv. pracovní pole učitelů, které 

je širší než pracovní náplň vymezená právními normami a týká se především přímé výuky  

a činností s ní spojených. U českých učitelů základních škol byla zjišťována struktura činností 

pracovního pole pomocí tzv. profesiogramu, z kterého a také z dalších nezávislých výzkumů 

byla sestavena struktura pracovního pole učitelů 2. stupně základních škol.  

Tabulka struktury pracovního pole učitelů 2. stupně ZŠ22 

Kategorie činností Podíl času (v % z týdenního pracovního 

času  

T = 44,7 hod.) 

vyučování  36,8 

další služba ve škole, pohotovost, dozor 11,8 

doučování, nápravná cvičení   0,6 

zájmové kroužky    1,4 

                                                 
20  ŠIKÝŘ Martin, BOROVEC David, LHOTKOVÁ Irena, Personalistika v řízení školy, s. 181 
21  PRŮCHA Jan, Pedagogická encyklopedie, s. 399 
22  PRŮCHA Jan, Pedagogická encyklopedie, s. 400 
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příprava na vyučování, oprava žákovských 

prací, zhotovování a udržování pomůcek 

33,5 

participace na správě a samosprávě školy, 

porady a konzultace s vedením školy, s 

jinými učiteli, poradci, lékaři ad.  

  2,0 

spolupráce s rodiči   1,9 

veřejná činnost učitele (osvětová a jiná)   0,6 

studium, sebevzdělávání   7,3 

učitelská agenda, administrativa atd.    3,7 

 

Průcha23  na základě uskutečněných výzkumů uvádí, že celkový pracovní čas učitelů ZŠ tvoří 

s individuálními odchylkami obvykle 45 pracovních hodin týdně.  Upozorňuje na mylnou 

představu, vytrvale se udržující ve veřejnosti, že učitelé mají kratší pracovní dobu než jiní 

zaměstnanci. Vyzdvihuje, kromě přímé výuky, která je základní částí pracovního pole učitelů, 

ještě jeden méně viditelný druh práce, a to vytváření příznivého edukačního klimatu ve třídách. 

Učitelé mají dle uvedeného autora prostřednictvím interakce a komunikace s žáky konstruovat 

takové prostředí, které např. podporuje učení žáků, kooperativní vztahy mezi žáky navzájem. 

Učitelé na základních školách bývají dle své náplně práce a splněného vzdělání obvykle 

zařazováni do 12. platové třídy. V jejich pracovní náplni musí figurovat nejnáročnější činnost 

popsaná právě v katalogu prací pro příslušnou platovou třídu. V katalogu prací je náplň práce 

učitele zařazeného do 12. platové třídy uvedena takto: 

Výňatek z nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě: 

„Díl 2.16  

2.16.01 učitel 

12. platová třída 

Komplexní vzdělávání a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích předmětech nebo 

odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, 

kterou pedagogický pracovník vytváří, podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické 

činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů“.24 

                                                 
23  PRŮCHA Jan, Pedagogická encyklopedie, s. 399 
24  Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě 
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V praxi se samozřejmě setkáváme s bohatší pracovní náplní práce učitele. Vedoucí pracovníci 

mohou využívat při jejím vytváření vzory poradenských firem a doplňovat ji dle vlastních 

potřeb. Pokud provedeme analýzu prací souvisejících tak, jak jsou uvedeny v § 3 odst. 1 písm. 

b) vyhlášky 263/2007 Sb., pracovní řád, vyhodnotíme, které práce související je technicky 

možné konat mimo pracoviště. Mohou to být tyto činnosti: 

 příprava na přímou pedagogickou činnost (ne vždy - záleží na formě přípravy) 

 hodnocení písemných, grafických a jiných prací žáků 

 účast na dalším vzdělávání  

Učitel může z domova dále vyřizovat např. elektronickou poštu, připravovat si podklady pro 

pohovory s rodiči, s metodikem prevence, s výchovným poradcem. Pokud tedy učitel využije 

možnost konat nepřímou činnost mimo své pravidelné pracoviště, projeví se kompetence jeho 

vlastního sebeřízení a řízení času. Jak můžeme zjistit, jestli využíváme svého času dobře nebo 

špatně? Podle Šuleře25 je nejsnazší porovnat své chování s klasickými symptomy špatného 

řízení času:  

 práce po večerech a víkendech 

 neustálý pocit, že je třeba něco stihnout 

 neřešení problémů do hloubky 

 rozhodnutí pod časovým tlakem 

Příprava učitele na vyučování je klíčovou záležitostí a nejvýznamnější částí jeho nepřímé 

činnosti. Dle Zormanové26 postup tvorby přípravy zahrnuje stanovení cílů výuky, výběr 

učebních úloh a aktivit, sestavení časového plánu vyučovací hodiny, vytvoření učebních 

pomůcek a doladění přípravy, která zahrnuje způsob zjišťování zpětné vazby o výsledcích 

výuky.  

1.3 Pracovní doba nepedagogických pracovníků 

Na nepedagogické pracovníky v základní škole se v souvislosti s jejich pracovní dobou vztahuje 

výhradně zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jejich stanovená týdenní pracovní doba je 

obvykle rovnoměrně rozvržená a musí být celá vykonána na pracovišti. Začátek a konec směn 

je pevně stanoven zaměstnavatelem a úprava pracovní doby, tedy jejího začátku a konce při 

splnění týdenního úvazku, je možná jen po dohodě obou stran. V těchto vyjmenovaných 

                                                 
25  ŠULEŘ Oldřich, 5 rolí manažera, s. 39 
26 ZORMANOVÁ Lucie, Obecná didaktika, s. 96, 97 
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skutečnostech se odlišuje pracovní doba nepedagogických pracovníků od pedagogických.  

Možnost variability se nabízí v uplatnění § 85 zákoníku práce a to je pružné rozvržení pracovní 

doby, nejspíše u činností jako je účetní, mzdová účetní, personalistka, sekretářka, hospodářka, 

pokladní. Pružná pracovní doba zahrnuje úseky tzv. základní a volitelné pracovní doby. V té 

základní je zaměstnanec povinen být na pracovišti a je určená zaměstnavatelem. O začátku 

a konci volitelného úseku pracovní doby si zaměstnanec rozhoduje sám, ovšem je také povinen 

ji vykonat na pracovišti.  

V některých profesích mimo školství (např. manažerské nebo IT-pozice) se můžeme setkat 

s termínem home office neboli práce z domova. Dle internetového zdroje KarieraWeb.cz27 ji 

zaměstnavatelé volí z důvodu snižování nákladů a zvyšování flexibility pracovní síly. Ucelená 

právní úprava práce z domova zatím neexistuje. Zaměstnavatelé se řídí zákoníkem práce 

a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Volba práce z domova také souvisí s rozvojem moderních informačních technologií a dle 

uvedeného internetového zdroje je zaměstnanci vnímána jako určitý benefit. 

1.3.1 Vynutitelnost pracovně-právních norem 

Opakované nedodržování pracovní doby zaměstnance v pracovním poměru může být ze strany 

zaměstnavatele kvalifikováno jako soustavné méně závažné porušování pracovních povinností 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (§ 52, odst. g) ZP) a může 

se stát podnětem pro případnou výpověď ze strany zaměstnavatele. Druhou stranou mince je 

skutečnost, že právě pracovněprávní vztahy jsou ve školství nejčastější oblastí soudních sporů, 

kdy se v pozici žalovaného ocitá zaměstnavatel. 

 

 

  

                                                 
27  http://kariera.ihned.cz/c1-55151600-pravni-uprava-prace-z-domova-home-office 

file:///C:/Users/Ciccina/Downloads/Bakalářská%20práce.docx
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2 Výzkumná část 

Ve výzkumné části své bakalářské práci jsem se zaměřila na základní školy a jejich učitele 

proto, že je s nimi spojena moje profesní praxe. Celé šetření je pojato z pohledu zaměstnance. 

Problematika pracovní doby a proplácení přespočetných hodin, oblast často diskutovaná na 

pracovištích, v odborných článcích a na internetových portálech s nízkou mírou akceptace právě 

u učitelů a plná nejasností a různých výkladů, mě motivovala ke zjištění skutečného stavu. 

2.1 Cíl výzkumného šetření 

Pedagogickým pracovníkům jako jediným zaměstnancům umožňuje zákon (č.  563/2004 Sb., 

zákon o pedagogických pracovnících) rozvrhnout si časově část své pracovní doby a určit si 

i místo jejího výkonu. Cílem výzkumného šetření bylo najít odpovědi na otázky, jak je tato 

možnost pedagogy-učiteli na základních školách využívána, zda ji ovlivňují aspekty jako délka 

praxe, aprobace, pracovní prostředí a jestli ji učitelé vnímají jako výhodu své profese. 

Výzkumné otázky směřované na učitele měly doložit i plnění zákonných povinností 

zaměstnavatelů v oblasti evidence pracovní doby a jejího plánování. 

2.2 Formulace výzkumného problému 

Jak učitelé na základních školách využívají možnost rozvrhnout si část své pracovní doby 

z hlediska místa a času.  

Jaké aspekty ovlivňují rozvržení nepřímé činnosti z hlediska místa a času u učitelů na 

základních školách. 

Jaká je míra akceptace nastavených pravidel pro proplácení přespočetných hodin u učitelů na 

základních školách. 

Výzkumné otázky:  

Tráví učitelé část nepřímé činnosti, kterou mají možnost si rozvrhnout sami, na pracovišti 

zaměstnavatele, a využijí tak zde celou svou pracovní dobu? 

Daří se učitelům účelně rozvrhnout svou nepřímou činnost z hlediska sebeřízení a řízení času? 

Vnímají učitelé systém odměňování nad svůj týdenní úvazek jako spravedlivý? 

Vytváří zaměstnavatelé svým zaměstnancům podmínky pro naplnění litery zákona týkající se 

rozvržení pracovní doby? 
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2.3 Formulace tvrzení 

1. Učitelé základních škol vykonávají část své nepřímé činnosti, kterou mají možnost si 

rozvrhnout sami, převážně mimo své pravidelné pracoviště.  

2. Učitelé základních škol si neevidují počet hodin nepřímé činnosti, které vykonají na jiném 

místě a v jiném čase. Neexistuje tak v podstatě přesná evidence o jejich odpracovaných 

hodinách. 

3. Učitelům dává zákon možnost rozvrhnout si část své pracovní doby z hlediska místa a času. 

Neshledávají v tom však žádnou výhodu ani atraktivitu své profese.  

2.4 Metodologie výzkumu 

Jako výzkumná metoda byl zvolen krátkodobý empirický výzkum, jehož základním 

výzkumným nástrojem byl dotazník. Respondenti měli potřebu se k některým otázkám 

vyjadřovat, a svými názory tak zvýšili hodnotu odpovědí, které jsou prezentovány ve 

výsledcích šetření a v závěrečném shrnutí výzkumu. 

Předvýzkum byl proveden s pěti učiteli. Každý zastupoval jednu z pěti nastavených délek 

(kategorií) praxe pro účely určení platového stupně28, tj. délka praxe do 6 let, do 12, do 19, do 

27 nad 27 let. Dotazník byl učiteli hodnocen jako srozumitelný. Zpětná vazba potvrdila, že 

učitelé mají potřebu se k problematice pracovní doby a proplácení přespočetných hodin 

vyjadřovat.  

2.5 Výzkumný vzorek 

Základní výzkumný vzorek jsou pedagogové - učitelé 1. a 2. stupně základních škol. 

Výběrovým vzorkem jsou učitelé základních škol 1. a 2. stupně okresu Benešov, v rámci 

kterého bylo získáno 223 vyplněných dotazníků. 

2.6 Průběh výzkumu a zjištěné skutečnosti 

Samotný výzkum probíhal od 10. 12. 2014 do 31. 1. 2015. Všechny zjištěné informace byly 

prostudovány, sumarizovány a výsledky byly graficky zpracovány, a to dle kategorií určujících 

délku praxe. Odpovědi na některé otázky byly pak zpracovány za celý výzkumný vzorek, 

k délce praxe zde nebylo záměrně přihlíženo. V dotazníku není rozlišeno pohlaví; vzhledem 

k feminizaci učitelských sborů a pro potřeby šetření nebyl zájem uvedené zjišťovat.  

                                                 
28  Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
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2.6.1 Výsledky šetření 

1. Jaká je délka vaší pedagogické-učitelské praxe? 

 

První otázka vedla ke zjištění, do jaké kategorie, v tomto případě do jakého stupně dle délky 

praxe, učitel patří. Na tomto základním rozlišení je postaveno vyhodnocení celého výzkumu. 

Složení respondentů sděluje grafické znázornění, z něhož zároveň vyplývá i problém 

současného školství, totiž stárnutí pedagogických sborů. Více než polovina respondentů spadá 

do kategorie od 19 do 27 let praxe a od 27 let a více. 

 

Graf č. 1: Složení respondentů dle délky praxe 
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2. Ve školním roce 2014/2015 dle přiděleného rozvrhu vyučujete: 

 

a) pouze na 1. stupni v počtu hodin přímé činnosti: 

b) na 1. stupni ……. hod.,  na 2. stupni ……. hod. předměty:  

c) pouze na 2. stupni v počtu hodin ……. předměty: 

 

Vyhodnocení této otázky má vazbu na možný vztah výuky na 1. či 2. stupni ZŠ a na rozvržení 

nepřímé činnosti z hlediska místa a času. Složení respondentů znázorňuje graf č. 2. 

 

Graf č. 2: Složení respondentů dle aprobace 
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3. Patří do vaší náplně práce specializovaná činnost, třídnictví a jiné 

 

    (výchovný poradce, koordinátor ŠVP, ICT, EVVO, preventista, vedoucí předmětové                    

    komise, správce kabinetu) 

 

Z odpovědí na otázku č. 3 mělo vyplynout, jaké další zásadní činnosti má učitel v náplni práce 

a zda by tyto činnosti dle své povahy mohly mít vliv na rozvržení nepřímé činnosti z hlediska 

místa a času.  

Vyhodnocení této otázky pro mě bylo velmi překvapující. Učitelé jmenovali více dalších 

významných činností současně s třídnictvím, a to při plném úvazku.  

Učitel a jeho další činnosti:  

 třídní a správce kabinetu 

 třídní, vedoucí předmětové komise a správce kabinetu 

 třídní a metodik prevence 

 třídní, koordinátor environmentální výchovy, správce kabinetu 

 třídní a správce webu 

 třídní, koordinátor ŠVP (Školní vzdělávací program), správce kabinetu 

 třídní a výchovný poradce 

 třídní a ICT koordinátor 

Z grafu č. 3 vyčteme, že 68 % dotázaných učitelů 1. stupně vykonává kromě třídnictví další 

funkci (příp. funkce). Na 2. stupni to jsou vzhledem k aprobaci učitelů často funkce tři 

a vykonává je 65 % dotazovaných. Na 2. stupni jsou však i pedagogové, kteří pouze vyučují 

(22 %) a není jim přiděleno ani třídnictví. S touto skutečností se v praxi setkáváme spíše na 

školách s větším počtem žáků (tj. cca nad 500 žáků), pokud učitel pracuje na plný úvazek. 

Mohou to být však i učitelé, kteří mají úvazek zkrácený a vyučují např. jen jednu aprobaci.  
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Graf č. 3: Další funkce a činnosti učitelů 
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4. Dokážete přesně říci, jak zákon o pedagogických pracovnících vymezuje vaši pracovní 

dobu? 

 

Otázka byla zařazena do dotazníku se záměrem nejen zjistit právní vědomí učitelů v souvislosti 

s jejich pracovní dobou, ale případně je i motivovat k nastudování zákona. 

 

V grafu č. 4 je použito členění na kategorie dle délky praxe, která je vyhodnocena grafem č. 1. 

Odpověď ano se objevuje pouze v kategorii profesně nejmladší, tj. do 6 let praxe, a v kategorii 

nad 27 let, tedy v kategorii naopak profesně nejstarší. Nejčastější odpovědí je odpověď spíše 

ano a v součtu kategorií mírně převažuje nad opovědí spíše ne. Procentuálně méně významná 

část učitelů přiznala, že neví, jak zákon o pedagogických pracovnících upravuje jejich pracovní 

dobu. 

 

Graf č. 4: Právní vědomí učitelů týkající se jejich pracovní doby 
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5. Stanovilo vám vedení školy pevnou dobu, po kterou musíte být na pracovišti mimo tu, 

kterou vymezuje zákon? Má se na mysli doba nepřímé činnosti, kterou si rozvrhuje učitel 

sám. 

 

Z grafu č. 5 vyplývá, že existují zaměstnavatelé, kteří nařizují učitelům setrvání na pracovišti 

i v době jejich nepřímé činnosti, kterou mají možnost si dle zákona rozvrhnout sami.  Týká se 

to 24 % respondentů. Doplňující komentáře sdělovaly, že zaměstnavatel např. nařizuje pouze 

ranní nástup v 7,30 hod. Vyskytla se i sdělení, ve kterých vedení školy požaduje setrvání učitelů 

na pracovišti (po skončení přímé pedag. činnosti) denně do 14 hod., aby byli tzv. k dispozici. 

U 76 % respondentů respektuje zaměstnavatel zákonnou normu. 

 

Graf č. 5: Stanovení pevné doby na pracovišti zaměstnavatelem 
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6. Vnímáte jako výhodu (atraktivitu) možnost sám/a/ si rozvrhnout práce související 

s přímou pedagogickou činností (nepřímou činnost) z hlediska místa a času? 

 

Touto otázkou jsem zamýšlela zjistit, do jaké míry vnímají učitelé uvedenou možnost jako 

výhodu (určitý benefit). V odpovědích ve všech kategoriích se vyskytly odpovědi ano a spíše 

ano, tedy odpovědi kladné. Pouze v kategorii do 27 let 7 % respondentů možnost rozvrhnout si 

část své pracovní doby z hlediska místa a času jako výhodu spíše nevnímá. 

 

Graf č. 6: Rozvržení části pracovní doby zaměstnancem - výhoda profese  
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7. Vykonáváte nepřímou činnost na svém pravidelném pracovišti? Pokud odpovídáte 

ANO, má se na mysli, že využíváte ze svého rozhodnutí plnohodnotně svou pracovní dobu 

na pracovišti a že doma (na jiném místě) pracujete minimálně. 

 

Vyhodnocení této otázky probíhá ze tří pohledů. Graf č. 7 znázorňuje konání nepřímé činnosti 

v závislosti na kategoriích délky praxe. Graf č. 8 je vyhodnocením závislosti aprobace a místa 

konání nepřímé činnosti a v grafu č. 9 je vyhodnocen celý výběrový vzorek učitelů bez jakékoli 

vazby. 

 

Z vyhodnocených dotazníků nevyplývá žádný vyhraněný vztah s délkou praxe. Snad jen učitelé 

v první kategorii s nejkratší praxí (do 6 let) nejčastěji odpovídají, že nepřímou činnost na 

pracovišti nevykonávají nebo spíše nevykonávají. Na těchto záporných odpovědích se podílí 

72 % respondentů.  U kategorie do 12 let převažují kladné odpovědi (67 %) stejně jako  

u kategorie do 27 let (64 %).  U kategorie do 19 let a nad 27 let jsou kladné odpovědi v mírné 

převaze nad zápornými.  

 

Graf č. 7: Výkon nepřímé činnosti na pracovišti - dle kategorií délky praxe 
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pracovišti. Právě výuka na 1. stupni umožňuje učitelům lépe využívat možnost rozvržení své 

nepřímé činnosti z hlediska místa a času v závislosti na rozvrhu, který je časově situován do 

dopoledních hodin, resp. do 12,30 hodin. Lze tedy předpokládat, že jsou to právě učitelé 

1. stupně, kteří odcházejí ze svého pracoviště konat svou nepřímou činnost na jiné místo. 

Výzkum však tuto skutečnost neprokázal. U učitelů vyučujících na 1. i 2. stupni jsou kladné 

i záporné odpovědi v rovnováze. Učitelé 2. stupně konají svou nepřímou činnost s mírnou 

převahou na pracovišti. Zde bych upozornila na odpovědi učitelů 2. stupně, kteří uvedli, že 

nepřímou činnost na pracovišti nekonají, přestože mají i další funkce (třídnictví, koordinátor 

ŠVP, správce kabinetu). Stejně, tedy záporně, však odpovídali i učitelé, kteří pouze vyučují 

a nemají žádnou další činnost ve své náplni práce. Nemůžeme tedy jednoznačně říci, že další 

funkce učitelů rozhoduje o tom, kde svou nepřímou činnost vykonávají. 

Graf č. 8: Výkon nepřímé činnosti na pracovišti - dle aprobací 

 

 

Graf č. 9 znázorňuje vyhodnocení celého výběrového vzorku učitelů bez vztahu k délce praxe 

a aprobaci. Zde vidíme celkovou mírnou převahu kladných odpovědí, tedy že učitelé konají 

nebo spíše konají nepřímou činnost na pracovišti zaměstnavatele. Vyhodnocené grafy nám 

sdělují, že délka praxe a aprobace nemá jednoznačný vliv na místo konání nepřímé činnosti. 

Rozhodování učitelů o místě a času konání nepřímé činnosti je zřejmě ovlivněno jinými 

proměnnými, kterými mohou být jejich vlastní potřeby, aktuální situace ve škole nebo 

v osobním životě. Komentáře k dotazníkům uvádějí např.: „nechci si nosit práci domů“, kde 
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Graf č. 9: Výkon nepřímé činnosti na pracovišti - za celý výzkumný vzorek 
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8. Máte po skončení své přímé činnosti na vašem pracovišti místo, kde můžete nerušeně 

nepřímou činnost vykonávat? (třída, kabinet, jiné pracovní místo) 

 

Vyhodnocení otázky č. 8 znázorňuje skutečnost, že převážná většina učitelů má na svém 

pracovišti zázemí v podobě nerušeného pracovního místa. Tato proměnná by tedy neměla 

zásadně určovat konání nepřímé činnosti učitele mimo své pracoviště. Z komentářů vyplývá, 

že učitelé 1. stupně často využívají po skončení vyučování vlastní učebnu k výkonu prací 

souvisejících. Někteří učitelé mají své pracovní místo v kabinetě, které případně sdílejí 

s kolegou. Pracovní stůl ve sborovně někteří jako nerušené pracovní místo nevnímají, jiným 

vyhovuje. 

    

Graf č. 10: Nerušené pracovní místo pro výkon nepřímé činnosti 
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9. Máte zavedený pevný systém v plánování své nepřímé činnosti? Pokud odpovídáte 

ANO, má se na mysli, že jste spokojen/a/ s vlastním sebeřízením i z hlediska času. 

 

V odpovědích na tuto otázku převažovaly kladné reakce. Ve všech kategoriích dle délky praxe 

kromě té do 19 let se ovšem vyskytly i odpovědi záporné. Dá se říci, že kategorie do 19 let má 

nejlépe zaveden systém plánování své nepřímé činnosti.  Pokud předpokládáme, že vstup 

respondentů do praxe navazoval bezprostředně na jejich studium, jsou to učitelé kolem 

čtyřicátého roku věku, kdy jejich profesní dráha kulminuje.  

 

Graf č. 11: Pevný systém plánovaní nepřímé činnosti 
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10. Evidujete si počet odpracovaných hodin nepřímé činnosti vykonané jinde než na svém 

pravidelném pracovišti? 

 

Odpovědi na tuto otázku byly jednoznačné. Dokazují zároveň tvrzení, že si učitelé neevidují 

hodiny nepřímé činnosti odpracované mimo své pracoviště. Vzniká zde problém, kolik hodin 

tedy učitel denně (týdně) odpracuje. Splní skutečně svou týdenní pracovní dobu, nebo ji naopak 

překračuje. Pracuje jeden týden 50 hodin a druhý jen 30 hodin? Pouze ve dvou kategoriích 

učitelé odpovídali kladně. U kategorie do 6 let bylo zaznamenáno největší procento (33 %) 

respondentů evidujících si hodiny odpracované mimo své pracoviště. Souvisí to zřejmě se 

vstupem do praxe. V druhém případě se kladné odpovědi vyskytly u učitelů s nejdelší praxí  

(8 %).   

 

Graf č. 12:  Evidence odpracovaných hodin nepřímé činnosti učitelem 
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11.  Jste celkově spokojen/a/ s nastavenou pracovní dobou pedagogů, tedy s poměrem 

přímé a nepřímé činnosti a s možností rozvržení nepřímé činnosti z hlediska místa a času? 

 

U této otázky jednoznačně převažovaly kladné odpovědi. Učitelé jsou spokojeni a spíše 

spokojeni s poměrem jejich přímé a nepřímé činnosti i s nastavenou pracovní dobou s možností 

trávit její část mimo své pravidelné pracoviště.  

 

Graf č. 13: Spokojenost učitelů s nastavenou pracovní dobou 
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12.  Pokud konáte nepřímou činnost mimo své pracoviště, uveďte prosím místo výkonu  

 v procentech. 

 

a)  doma ....................%          

b)  knihovny, studovny..............% 

c)  vzdělávací akce, výstavy a jiné vztahující se k mé aprobaci......................% 

součet činí 100 % 

 

Tato otázka vedla ke zjištění, zda učitelé volí k výkonu své nepřímé činnosti i jiná místa než 

domov a byla vyhodnocena průměrnými hodnotami. Někteří respondenti uváděli jako místo 

konání své nepřímé činnosti pouze domov, což je překvapující, neboť zákon 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících v § 24 v odst. 1 ukládá povinnost dalšího vzdělávání, které spadá 

svým charakterem právě do nepřímé činnosti. Naplnění uvedeného předpokládalo vyplnit 

položku c) v otázce č. 12. 

 

Graf č. 14:  Místa výkonu nepřímé činnosti mimo pravidelné pracoviště  
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13.  Vnímáte systém odměňování hodin nad svůj týdenní úvazek jako spravedlivý? Má se 

na mysli proplácení přespočetných a suplovaných hodin - hodina je proplacena 

příplatkem 200 % jen při splnění týdenního úvazku přímé činnosti. 

 

Vyhodnocením této otázky bylo zjištěno, že největší nespokojenost se systémem proplácení 

přespočetných hodin vyjádřila kategorie do 19 let praxe, ve které je nespokojeno nebo spíše 

nespokojeno v součtu 72 % respondentů. V ostatních kategoriích jsou kladné odpovědi 

v rovnováze. U učitelů v kategorii nad 27 let převažují kladné odpovědi, a to v sedmdesáti 

procentech.  

 

Graf č. 15: Spokojenost učitelů se systémem proplácení přespočetných hodin - dle kategorií    

délky praxe 
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V grafu č. 16 je otázka č. 13 vyhodnocena ještě jednou, a to za celý výzkumný vzorek opět bez 

návaznosti na praxi. Z uvedeného souhrnného grafu vyčteme, že mezi učiteli nepanuje 

jednoznačná nespokojenost se systémem proplácení přespočetných hodin. Jsou zde v převaze 

kladné odpovědi, které v součtu činí 55 % proti 45 % odpovědím záporným. V několika 

komentářích učitelů se objevil názor, že 200% příplatek za suplovanou hodinu je příliš vysoký 

a zasahuje významně do rozpočtů škol na platy. Navrhují menší příplatek, ale za každou 

suplovanou hodinu, tedy ne až po splnění týdenního úvazku. Respondentům, kteří mají 

přiděleny stálé nadúvazkové hodiny, zásadně vadí, že když nesplní týdenní úvazek, přijdou 

o jejich proplacení 200% příplatkem. Neproplacení suplovaných hodin ze stejného důvodu jim 

nevadí.  

 

Graf č. 16: Spokojenost učitelů se systémem proplácení přespočetných hodin - za celý 

výzkumný vzorek 
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14.  Je pro Vás příplatek za suplovanou hodinu /45 min./ ve výši dvojnásobku průměrného 

hodinového výdělku adekvátní odměnou proti ztrátě času, který máte vyhrazen pro 

nepřímou činnost? 

 

V odpovědích na tuto otázku jednoznačně převažují kladné odpovědi. Učitelé jsou spokojeni 

nebo spíše spokojeni s nastaveným příplatkem za suplovanou hodinu. Záporné odpovědi 

v nízkém procentním zastoupení (max. 28 %) se vyskytují v kategoriích do 12 let, do 19 a do 

27 let.  

 

Graf č. 17: Spokojenost s výší 200% příplatku za suplovanou hodinu 
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15.  Předkládá Vám zaměstnavatel písemný rozvrh pracovní doby a seznamuje Vás s ním 

nebo s jeho změnou alespoň dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba 

rozvržena? 

a)  ano, předkládá a seznamuje pravidelně /měsíčně, dekádně/ v souvislosti s evidencí pracovní 

doby, kterou nám sám vede:   

b)  ne,  nepředkládá, pracujeme dle přiděleného rozvrhu a suplování, na konci měsíce 

odevzdáváme výkaz práce:  

c)  předkládá a seznamuje pouze na začátku  školního roku a ve výjimečných případech  

/pracovní doba na škole v přírodě, lyžařském kurzu, zápisu do 1. tříd atd./ jinak pracujeme dle 

rozvrhu a na konci měsíce odevzdáváme výkaz práce:   

 

Tato otázka směřovala ke zjištění, jak je ze strany zaměstnavatele plněna zákonná povinnost 

dle § 96 zákoníku práce o evidenci pracovní doby a o seznamování změn v pracovní době 

zaměstnanců. Ze šetření vyplývá, že pouze u 13 % respondentů vede zaměstnavatel sám 

evidenci odpracovaných hodin a seznamuje zaměstnance se změnou pracovní doby. Znamená 

to, že stále převažuje systém, kdy zaměstnanec vyhotovuje a odevzdává výkaz práce. 

Z doprovodných komentářů vyplývá, že někteří zaměstnanci dostatečně nerozumějí vykazování 

své pracovní doby a že konzultují správnost záznamu s vedoucím pracovníkem.  Učitelé také 

uváděli, že až při odevzdávání výkazu práce mají jasno, kolik odpracovaných přespočetných 

hodin jim bude skutečně proplaceno. K  problému evidence pracovní doby zaměstnanců 

dodávám, že firmy zabývající se programovým vybavením pro školství, nabízejí kvalitní řešení 

pro evidenci pracovní doby pedagogických pracovníků včetně vykazování nadúvazkových, 

respektive přespočetných hodin.  
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Graf č. 18: Předkládání písemného pracovního rozvrhu zaměstnavatelem, seznámení se změnou 

a evidence pracovní doby 
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16. Vnímáte 40 dní dovolené a 12 dní samostudia jako významný benefit Vaší profese? 

 

Tato otázka směřovala k tomu, jak učitelé vnímají výjimečnou délku dovolené spojenou s jejich 

profesí. Délka dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 

činí dle § 213 odst. 3 zákoníku práce 8 týdnů v kalendářním roce. Pro porovnání uvádím, že 

základní výměra dovolené dle § 213 odst. 1 zákoníku práce činí nejméně 4 týdny (20 dní), tedy 

rovnou polovinu. Během prázdnin čerpají učitelé v celku zpravidla 35 pracovních dní dovolené. 

V komentářích k dotazníku zazněl názor, že si ji ale musí celou vybrat pouze o prázdninách. 

Můžeme toto považovat za určité omezení. Nepedagogický pracovník čerpá většinou v celku 

maximálně 15 dní dovolené. Pokud je nepedagogickým pracovníkem účetní nebo mzdová 

účetní, musí při výběru termínu zohlednit pracovní povinnosti, jimiž jsou termíny pro účetní 

a mzdovou uzávěrku. Tyto profese jsou tedy při volbě dovolené omezeny v podstatě každý 

měsíc.  

 

Tuto otázku jsem zařadila do svého šetření spíše z důvodu, že mě názory na téma dovolená 

pedagogických pracovníků zajímají. V možnostech, jak odpovědět, jsem záměrně zvolila 

přesvědčivější znění pro vyjádření v podobě rozhodně ano a rozhodně ne. Z vyhodnocení 

otázky č. 16 jednoznačně vyplývá, že učitelé vnímají délku dovolené jako významný benefit 

své profese a 62 % se vyjádřilo, že rozhodně ano. Odpověď spíše ano volilo 32 % respondentů 

a pouze 6 % učitelů základních škol délku dovolené za benefit spíše nepovažuje (graf č. 20).  

Z doprovodných záporných komentářů na téma dovolená učitelů cituji: „Dovolenou vnímám 

spíše jako potřebu psychického odpočinku než jako benefit.“  

 

V grafu č. 19 můžeme vidět, že zápornou odpověď spíše ne volili respondenti pouze z kategorie 

do 27 let praxe. Odpověď ve znění rozhodně ne se nevyskytla. V ostatních kategoriích figurují 

jen kladné odpovědi.   
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Graf č. 19: Délka dovolené pedagogických pracovníků - významný benefit - dle kategorií délky 

praxe  

 

 

 

Graf č. 20 nám představuje vyhodnocení otázky č. 16 za celý výzkumný vzorek. Vidíme, že 

94 % respondentů vnímá 40 dnů dovolené a 12 dní samostudia jako významný benefit. Zbylých 

6% učitelů spíše ne.  

 

Graf č. 20: Délka dovolené pedagogických pracovníků - významný benefit - za celý výzkumný 

vzorek 
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2.6.2 Shrnutí dotazníkového šetření 

Krátkodobý empirický kvantitativní výzkum odhalil některá zajímavá zjištění. Zúčastnili se ho 

pedagogové-učitelé základních škol okresu Benešov. Výchozími skutečnostmi pro 

vyhodnocení výzkumu bylo rozdělení respondentů na kategorie dle délky praxe a dále rozdělení 

dle aprobace, a to na učitele vyučující na 1. stupni základní školy a na učitele vyučující na 

stupni 2. Zásadním výzkumným problémem bylo zjistit, kde učitelé vykonávají část své 

pracovní doby, která je tzv. nepřímou činností.  Z vyhodnocených dotazníků vyplývá, že učitelé 

základních škol, kteří se účastnili šetření, jsou rozděleni přibližně na dvě stejně početné 

skupiny. Skupina, která koná svou nepřímou činnost na pracovišti, a využívá zde tak celou svou 

pracovní dobu, je v mírné převaze a tvoří ji 55 % respondentů. Druhá skupina (45 %) využívá 

znění § 22a odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a tedy možnost 

rozvrhnout si část své pracovní doby a vykonat ji na místě a v čase, který si určí.  

Dalším výzkumným problémem byl systém plánování nepřímé činnosti z pohledu vlastního 

sebeřízení. Jak vyplynulo z výsledků šetření, učitelé základních škol mají nebo spíše mají 

zaveden pevný systém plánování prací souvisejících s přímou činností. Pouze cca 14 % 

respondentů se ve své sebereflexi vyjádřilo, že pevný systém spíše nemají, a nejsou tak 

spokojeni s vlastním sebeřízením. Za tuto upřímnou sebereflexi děkuji.  

Zajímavá až překvapivá zjištění vzešla z vyhodnocení odpovědí týkajících se systému 

proplácení přespočetných hodin. Přestože názory diskutované v praxi mezi pedagogy i na 

školských portálech byly velmi vyhraněné ve smyslu nesouhlasu s tímto systémem, výzkumné 

šetření tento fakt jednoznačně nepotvrdilo. Do mírné převahy se dostává část respondentů (55 

%), kteří souhlasí nebo spíše souhlasí s takto nastavenými podmínkami proplácení 

přespočetných hodin. Učitelé základních škol, kteří se systémem nesouhlasí (45 % 

respondentů), argumentují, že je to pro ně systém demotivační ve smyslu nezájmu pořádat pro 

žáky akce typu exkurzí a výstav souvisejících s výukou přesto, že by byly přínosem pro 

vzdělávání. Svá tvrzení opírají o to, že přípravy, zajištění a samotná účast je mnohdy náročnější 

a zatížená větší mírou odpovědnosti za žáky než příprava na běžnou přímou činnost a její výkon. 

Dále se cítí poškozeni v případě, že jsou vedením školy vysláni se žáky na sportovní akce 

a vědomostní soutěže, nemohou tak splnit svůj týdenní úvazek přímé činnosti a přidělené 

přespočetné hodiny jim nejsou proplaceny.  
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2.6.3 Vyhodnocení tvrzení 

1. Učitelé základních škol vykonávají část své nepřímé činnosti, kterou mají možnost si 

rozvrhnout sami, převážně mimo své pravidelné pracoviště.  

První tvrzení, které vycházelo z obecného veřejného povědomí, že učitel odučí a jde domů, se 

v komplexním vyhodnocení nepotvrdilo. Toto tvrzení bylo zkoumáno v závislosti na délce 

praxe, na aprobaci a konečně za celý výzkumný vzorek bez vztahu k další proměnné. 

Významný nepoměr odpovědí byl zaznamenán jen při komparaci odpovědí dle kategorií délky 

praxe, ale pouze u kategorie profesně nejmladších učitelů, tedy do 6 let praxe. Tato kategorie 

dle výzkumu jako jediná vykonává svou nepřímou činnost doma nebo spíše doma a tvoří ji  

72 % respondentů. Ostatní kategorie dle délky praxe konají nebo spíše konají svou nepřímou 

činnost na pracovišti. 

 

Kategorie Výkon nepřímé 

činnosti na 

pracovišti v % 

(ano, spíše ano) 

 Výkon nepřímé 

činnosti mimo 

pracoviště v %  

    

Do 6 let praxe 28  72 

Do 12 let praxe 67  33 

Do 19 let praxe 57  43 

Do 27 let praxe 64  36 

Nad 27 let praxe 54  46 

    

 

 

2. Učitelé základních škol si neevidují počet hodin nepřímé činnosti, které vykonají tzv. na 

jiném místě a v jiném čase. Neexistuje tak v podstatě žádná přesná evidence o jejich celkových 

odpracovaných hodinách. 

Druhé tvrzení bylo výzkumem potvrzeno. V kategorii do 12 let, do 19 let a do 27 let si 

respondenti neevidují počet hodin nepřímé činnosti vykonané mimo pracoviště zaměstnavatele 

vůbec. V kategorii do 6 let si hodiny neeviduje 72 % a v kategorii nad 27 let je to 92 % 

respondentů. V dodatkových komentářích k této otázce zaznělo např.:  „Svou nepřímou činnost 
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vykonávám na pracovišti v rámci celé pracovní doby a doma také pracuji, a ne málo. 

Nepedagogický pracovník má svou pracovní dobu časově vymezenou a musí ji celou 

odpracovat na pracovišti zaměstnavatele. Evidence je pak velmi jednoduchá a průkazná. Jak 

průkazná je ale evidence pracovní doby učitele? Vzhledem k tomu, jak je nastavena v § 22a 

v odst. 3 zákona č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, není její průkaznost v podstatě 

možná. Pokud se vrátíme k obecným ustanovením zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to 

k § 96 odst.1, písmenu a), podle kterého je zaměstnavatel povinen vést u svých zaměstnanců 

evidenci pracovní doby s vyznačením začátku a konce směny, nemůže zaměstnavatel 

v případě pedagogického pracovníka tuto povinnost naplnit.  

 

3. Učitelům dává zákon možnost rozvrhnout si část své pracovní doby z hlediska místa a času. 

Neshledávají v tom však žádnou výhodu ani atraktivitu své profese.  

Třetí tvrzení se výzkumem nepotvrdilo. Pedagogové jsou jedinými zaměstnanci, kterým přímo 

zákon umožňuje odpracovat si část své pracovní doby mimo pracoviště zaměstnavatele a určit 

si i dobu výkonu části závislé práce. Závislou prací je dle § 2 odst. 1 zákona 262/2006 Sb., 

„práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 

jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele 

vykonává osobně.“ Dle odst. 2 stejného paragrafu i zákona pak musí být závislá práce 

vykonávána v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém 

místě. U nepedagogického pracovníka by však muselo být toto jiné dohodnuté místo součástí 

dalších ujednání pracovní smlouvy. U pedagogického pracovníka nikoli, a to z důvodu 

přednosti zákona č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících. Učitelé základních 

škol benešovského okresu tedy vnímají možnost sami si rozvrhnout práce související s přímou 

pedagogickou činností jako výhodu a atraktivitu své profese.  
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3 Závěr 

O některých oborech lidské činnosti nehovoříme jako o povolání, ale právem jsou označovány 

jako poslání. Bezesporu do této kategorie patří učitelé, kteří vykonávají v souhrnu svých 

činností v podstatě několik profesí. Učitel učí, tedy svým přímým působením na žáky 

uskutečňuje vzdělávání. Je hodnotitel a diagnostik, psycholog, analytik, vychovatel. Je 

manažer, který musí mít organizační, rozhodovací a komunikační kompetence. Svou 

nejvýznamnější činnost - výuku vykonává sám, ale musí umět pracovat v týmu.  Očekává se od 

něho vysoká míra sebereflexe, poskytování a přijímání zpětné vazby. Je samozřejmostí, že se 

sám neustále vzdělává. Zákonem nastavené vysokoškolské vzdělání je odůvodněné. Můžeme 

tedy vůbec v souvislosti s jeho širokou náplní práce hovořit o pracovní době?  

Bakalářská práce vycházela z příslušných právních norem, které upravují problematiku 

pracovní doby, a dále z odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které se zabývají tímto 

tématem ve školské praxi. Nastudované poznatky byly zpracovány v teoretické části bakalářské 

práce. Byla provedena analýza souboru právních předpisů, který jako celek vymezuje pracovní 

dobu pedagogických pracovníků. Dle této analýzy můžeme konstatovat, že na základní právní 

předpis upravující pracovní dobu, jímž je zákoník práce, navazují další právní předpisy, které 

nemohou bez této návaznosti samy fungovat a naopak. Zákon o pedagogických pracovnících je 

propojen s vyhláškou vymezující termíny přímá pedagogická činnost a práce související 

s přímou pedagogickou činností, jejíž právní normy navazují na zákoník práce, ale jsou 

nadřazeny jeho ustanovením. Bakalářská práce dále poskytla ucelený pohled na problematiku 

přespočetných hodin z hlediska definování a rozhodování o jejich proplácení.    

V rámci výzkumné části byl stanoven cíl, kterého bylo dosaženo prostřednictvím vyhodnocení 

výzkumných otázek dotazníku. Tyto byly prostudovány, sumarizovány, zpracovány a výsledky 

byly představeny formou slovního komentáře, doplněného pro zatraktivnění výsledků výzkumu 

barevným grafickým znázorněním. V konečné fázi bylo provedeno shrnutí výzkumu  

a vyhodnocení tvrzení.  

Výzkum nepotvrdil, že učitelé základních škol okresu Benešov, vykonávají část své nepřímé 

činnosti, kterou mají možnost si rozvrhnout sami, převážně mimo své pravidelné pracoviště.  

V rámci celého výzkumného vzorku koná 55 % učitelů tuto činnost na pracovišti a 45 % mimo 

své pracoviště. Nepotvrdila se také jednoznačná vazba na možnou aprobaci a délku praxe. 

Potvrdilo se však tvrzení, že si učitelé neevidují hodiny odpracované mimo pravidelné 

pracoviště  
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a neexistuje tak žádná průkazná evidence o jejich skutečně odpracovaných hodinách. Třetí 

tvrzení, že učitelé neshledávají výhodu ani atraktivitu své profese v možnosti rozvrhnout si část 

své pracovní doby z hlediska místa a času, se šetřením nepotvrdilo. Učitelé tuto možnost 

jednoznačně jako výhodu vnímají, neboť jen 7 % respondentů odpovědělo záporně. Výzkum 

dále ukázal, že akceptace nastaveného systému proplácení přespočetných hodin není 

jednoznačně odmítavá a že jsou učitelé celkově spokojeni s nastavenou pracovní dobou ve 

smyslu poměru přímé a nepřímé činnosti. Z oblasti povinností zaměstnavatele ze šetření 

vyplynulo, že v rámci okresu Benešov jsou zaměstnavatelé, kteří paušálně nařizují setrvání 

zaměstnanců na pracovišti v době konání jejich nepřímé činnosti, kterou mají možnost si 

rozvrhnout sami. Tuto skutečnost uvedlo 24 % respondentů.     

Bakalářská práce představuje ucelený pohled na složitou oblast specifické problematiky 

pracovního práva v oblasti školství. Může přispět k objasnění povinností zaměstnavatele při 

přidělování přespočetných hodin zvláště pak učitelům pracujícím na zkrácený úvazek. Dává 

nahlížet veřejnosti na náročnou profesi učitele, především na tvz. spornou část jeho pracovní 

doby, kdy „neučí“. 

Výzkumná část poskytuje vedoucím pracovníkům ve školství, zejména v oblasti vedení lidí 

a personalistiky, zpětnovazební informace o spokojenosti či nespokojenosti učitelů 

s významnými prvky ovlivňujícími jejich pracovní výkon i motivaci k jejich práci. 

Možné využití mé bakalářské práce vidím v navazujícím šetření o využívání softwarových 

vybavení pro účely evidence pracovní doby a přespočetných hodin zaměstnavatelem 

s návazností na výši čerpání prostředků na platy za přespočetné hodiny a dále v kvalitativním 

zkoumání časových snímků pracovní doby a místa výkonu práce pedagogických pracovníků. 

Zajímavým tématem shledávám i případný výzkum v oblasti soudních sporů ve školství.     
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5 Přílohy 

Dotazník pro pedagogické pracovníky základních škol 

k bakalářské práci „Aplikace pracovního práva ve školství se zaměřením na otázky pracovní 

doby pedagogů“ 

 

1.  Jaká je délka vaší pedagogické praxe? 

a) do 6  let  

b) do 12  let      

c) do 19  let  

d) do 27 let  

e) nad 27 let  

 

2. V tomto školním roce dle přiděleného rozvrhu vyučujete: /předměty zkratkou/ 

a) pouze na 1. stupni ZŠ v počtu hodin přímé činnosti:............ 

b) na 1. stupni ............. hod.,  2. stupni ..........hod. předměty: .......... 

c) pouze na 2. stupni v počtu hodin......předměty..... 

 

K otázce č. 3 až 16 uvítám Váš případný komentář. 

 

3.  Patří do vaší náplně práce specializovaná činnost, třídnictví a jiné? 

/spec. činnost: vých. poradce, koordinátor ŠVP, ICT, EVVO, preventista/ 

/vedoucí pracovník, vedoucí předmět. komise, správce kabinetu/ 

a) ano    - uveďte: ..... 

b) ne  

  

 

4.  Dokážete přesně říci jak zákon o pedagogických pracovnících řeší vaši pracovní dobu, 

povinnosti  a práva s ní související?   

 ano:   spíše ano:  spíše ne:  ne: 
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5.  Stanovilo vám vedení školy pevnou dobu, po kterou musíte být na pracovišti mimo tu, kterou 

vymezuje zákon a po kterou je pedagog povinný být na pracovišti? 

/Např. každý den od 7,30 do 14,30 hod./  

 

a) ano       b) ne      

 

6.  Vnímáte jako výhodu /atraktivitu/ možnost sám/a/ si rozvrhnout práce související s přímou     

pedagogickou činností /nepřímou činnost/ z hlediska místa a času? 

 ano   spíše ano  spíše ne   ne 

 

7.  Vykonáváte nepřímou činnost na svém pravidelném pracovišti? Pokud odpovídáte ANO, 

má se na mysli, že využíváte ze svého rozhodnutí  plnohodnotně svou pracovní dobu /7.30 - 

16.00/ na pracovišti a doma /na jiném místě/ pracujete minimálně. 

 ano    spíše ano  spíše ne   ne 

 

8.  Máte po skončení své přímé činnosti na vašem pracovišti místo, kde můžete nerušeně 

nepřímou činnost vykonávat? /třída, kabinet, jiné vlastní pracovní místo/ 

 ano       ne 

  

9.  Máte zavedený pevný systém v plánování své nepřímé činnosti? Pokud odpovídáte ANO - 

má se na mysli, že jste spokojen/a/ s vlastním sebeřízením i z hlediska času.  

 ano:    spíše ano:   spíše ne:   ne: 

 

10.  Evidujete si počet odpracovaných hodin nepřímé činnosti vykonané jinde než na svém 

pravidelném pracovišti? 

 ano:      ne:  

 

11.  Jste celkově spokojen/a/ s nastavenou pracovní dobou pedagogů, tedy s poměrem přímé a 

nepřímé činnosti a  s možností rozvržení nepřímé činnosti z hlediska místa a času? 

 ano:   spíše ano:  spíše ne:  ne: 

V případě, že jste odpověděl/a/ NE prosím o krátký komentář.: 

    

12.  Pokud konáte nepřímou činnost mimo své pracoviště, uvěďte prosím místo výkonu v 

procentech. 
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a)  doma ....................%          

b)  knihovny, studovny..............% 

c)  vzdělávací akce, výstavy a jiné vztahující se k mé aprobaci......................% 

součet činí 100 % 

 

13.  Vnímáte systém odměňování hodin nad svůj týdenní úvazek jako spravedlivý? Má se  na 

mysli proplácení přespočetných a suplovaných hodin-hodina je proplacena příplatkem 200 

% jen při splnění týdenního úvazku přímé činnosti. 

 

 ano:   spíše ano:  spíše ne:  ne: 

 

14.  Je pro Vás příplatek za suplovanou hodinu /45 min./ ve výši dvojnásobku průměrného 

 hodinového výdělku adekvátní  odměnou proti ztrátě času, který máte vyhrazen  pro      

nepřímou činnost? 

 

 ano:   spíše ano:  spíše ne:  ne: 

 

 

15.  Předkládá Vám zaměstnavatel písemný rozvrh pracovní doby a seznamuje Vás s ním    nebo  

s jeho změnou alespoň dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena? 

a)  ano, předkládá a seznamuje pravidelně /měsíčně, dekádně/ v souvislosti s evidencí pracovní 

doby, kterou nám sám vede:   

b)  ne,  nepředkládá, pracujeme dle přiděleného rozvrhu a suplování, na konci měsíce 

odevzdáváme výkaz práce:  

c)  předkládá a seznamuje pouze na začátku  školního roku a ve výjimečných případech  

/pracovní doba na škole v přírodě, lyžařském kurzu, zápisu do 1. tříd, atd./ jinak pracujeme dle 

rozvrhu a na konci měsíce odevzdáváme výkaz práce:   

 

16. Vnímáte 40 dní dovolené a 12 dní samostudia jako významný benefit Vaší profese?    

rozhodně ano           spíše ano:             spíše ne:       rozhodně ne:  

      

Děkuji za vyplnění dotazníku, který bude anonymně zpracován a využit pro výzkumnou část 

mé bakalářské práce. 


