Základná škola
Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou
_____________________________________________________________________________________

Dodatok č.1
k Pracovnému poriadku Základnej školy Kukučínova ulica 106
vo Vranove nad Topľou zo dňa 05.12.2019

Organizácia
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Obec a PSČ
Ulica a číslo
Štát
Právna forma
Štatutárny orgán
Názov dodatku
Číslo dodatku
Cieľová skupina zamestnancov
Dátum platnosti dodatku č. 01/2020
Vypracoval
Prerokované s:
Prílohy

Základná škola
37873393
093 03 Vranov nad Topľou
Kukučínova 106
Slovenská republika
rozpočtová organizácia
PaedDr.Martin Babiak
Výkon práce z domácnosti počas vyhlásenia mimoriadnej
situácie Vládou SR
01/2020
Pedagogickí zamestnanci školy
06.04.2020
PaedDr.Martin Babiak, riaditeľ školy
Mgr. Mária Magdaléna Koscelníková, predsedníčka ZO OZ PŠaV
Mgr. Marta Bedriová, predsedníčka ZO NŠO

Akceptácia o informovaní pedagogických zamestnancov.
Akceptačné maily od zamestnancov v printovej podobe.
Fotokópie doručených listov z prerokovania Dodatku č.1
k Pracovnému poriadku zo dňa 05.12.2019 od zástupcov
zamestnancov.

Prerokované zástupcami zamestnancov:
12.05.2020– prerokovaný Dodatok č.1 k Pracovného poriadku zo dňa 05.12.2019
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou,
Mgr.Mária Magdaléna Koscelníková, predsedníčka ZO OZ PŠaV na Slovensku – zástupca
zamestnancov
27.04.2020 – prerokovaný Dodatok č.1 k Pracovného poriadku zo dňa 05.12.2019
ZO NŠO pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou
Mgr.Marta Bedriová, predsedníčka ZO NŠO - zástupca zamestnancov
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Základná škola
Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou
_____________________________________________________________________________________
1. Základná definícia
Mimoriadnou situáciou je stav vyhlásený Vládou SR, hlavným hygienikom SR, resp. inou
kompetentnou inštitúciou.
V súlade so Zákonníkom práce je práca z domácnosti výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú pedagogický
zamestnanec vykonáva doma prostredníctvom web stránok, web aplikácií a sociálnych sietí.
Vykonávanie práce z domácnosti je riadnym výkonom práce, resp. riadne plnenie pracovných
povinností rovnako, ako na pracovisku, len s rozdielom iného miesta výkonu práce, za ktorý
zamestnancovi prináleží plat.
2. Nariadenie výkonu práce z domácnosti
V súlade s § 250b ods. 2 novelizácie Zákonníka práce č.66/2020 Z.z. (účinného od 4. 4. 2020)
nariaďuje zamestnávateľ od 06.04.2020 výkon práce z domácnosti zamestnanca.
3. Pracovný čas počas nariadenia výkonu práce z domácnosti ( tzv.home office )
Počas udelenia home office ostáva v platnosti pracovný čas 7,5 hodiny denne, 37,5 hodín týždenne.
Pracovný čas pozostáva z priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a z prác priamo súvisiacich
s výchovno-vzdelávacím procesom.
4. Výchovno-vzdelávací proces počas výkonu práce z domácnosti ( tzv.home office )
Povinnosťou pedagogického zamestnanca je denne zadávať žiakom prácu, úlohy, projektové zadania
a iné podľa stanoveného rozvrhu pre jednotlivé ročníky s prihliadnutím na náročnosť úloh
a mimoriadnu situáciu. Denne realizovať príp.online video vyučovacie hodiny.
5. Práca priamo súvisiaca s výchovno-vzdelávacím procesom
Za túto prácu sa považuje príprava na vyučovanie, príprava metodických materiálov, kontrola
a hodnotenie zadaných úloh, príprava pracovných zošitov a pracovných listov, aktualizácia domácich
PC, natáčanie audio záznamov, natáčanie video záznamov, účasť na školeniach - webinároch.
6. Prostriedky pre prácu z domu slúžiace na online vyučovanie
Prioritným prostriedkom pri práci z domu slúžiacim na online vyučovanie je prostredie na portáli
www.edupage.sk, príp. messenger. Pedagogický zamestnanec môže okrem spomenutého povinného
www.edupage sk použiť aj office.com, príp. používať aj iné online prostriedky.
7. Vykazovanie práce z domu
Základným komunikačným kanálom na online vyučovanie je www.edupage.sk. Práca a komunikácia
pedagogického zamestnanca so žiakmi je na tomto portáli jasne a kedykoľvek dokumentovateľná
a prehľadná. Vykazovať prácu za jednotlivé dni, resp. týždne nie je potrebné. Vedenie školy si
vyhradzuje právo prácu a komunikáciu v prostredí www.edupage.sk kedykoľvek vytlačiť, dať
k nahliadnutiu kontrolným orgánom, použiť na účely archivácie, prípadne ako výkaz práce počas
vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 27.04.2020
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