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Vec
Správa o splnení opatrení na nápravu nedostatkov

Základná škola, Farská lúka 64/A vo Fiľakove Vám predkladá správu o splnení 
opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou evidencie práce nadčas, vyplácania 
platu za prácu nadčas a čerpania náhradného voľna za prácu nadčas pedagogickými 
pracovníkmi v ZŠ s VJS Farská lúka 64/A za I. polrok 2015:

1. V prípade vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení alebo 
pri sprevádzaní rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie 
alebo ošetrenie v kratšom čase ako na celý deň, sa eviduje táto skutočnosť 
v evidencii dochádzky ako jeho prítomnosť u lekára aj jeho prítomnosť na pracovisku. 
Počet hodín na vyšetrení / ošetrení sa vyznačuje na priepustke a na jeho evidencii 
pracovného času v zmysle § 99 ZP za príslušný mesiac.

2. V prípade čerpania náhradného voľna v kratšom čase ako na celý deň, sa eviduje 
táto skutočnosť v evidencii dochádzky ako čerpanie náhradného voľna, aj jeho 
prítomnosť na pracovisku. Počet hodín náhradného voľna sa vyznačuje na tlačive 
evidencie náhradného voľna a na jeho evidencii pracovného času v zmysle § 99 ZP 
za príslušný mesiac.

3. V evidencii pracovného času v zmysle § 99 ZP za príslušný mesiac sa vedie 
evidencia práce nadčas tak, že je zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, 
v ktorom zamestnanec vykonáva prácu nadčas alebo má nariadenú alebo dohodnutú 
pracovnú pohotovosť.

4. Dôsledne sa dodržiava zapisovanie sa v evidencii pracovného času v zmysle § 99 ZP 
za príslušný mesiac.

5. K evidencii dochádzky sa prikladajú doklady potvrdzujúce neprítomnosť zamestnanca 
ako ostatné platené prekážky na strane organizácie.

./.
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6. V prípade účasti na súťažiach, školeniach, exkurziách, školských výletoch a pod. sa 
uvádza v evidencii pracovného času prerušenie prítomnosti na pracovisku, následne 
príchod na pracovisko.

7. Dôsledne sa vedie evidencia zastupovania zamestnancov počas ich neprítomnosti.

8. Dôsledne sa vedie evidencia náhradného voľna zamestnancov. Kontroluje sa 
čerpanie náhradného voľna zamestnancov a vyplatenie platu za prácu nadčas.

9. Vychovávateľkám sa za prácu nadčas (zastupovanie) počíta za 1 vyučovaciu hodinu 
1 hodinu práce nadčas.
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