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Směrnice k vedení evidence docházky a vykazování pedagogické činnosti pracovníků  
SŠ PTA Jihlava 

 
1. Každý pracovník SŠ PTA Jihlava je povinen řádně zaznamenávat své příchody na pracoviště a od-

chody z pracoviště v elektronickém docházkovém systému u terminálů ve vstupech budov SŠ 
PTA Jihlava pomocí vlastního čipu, který mu byl k tomuto účelu přidělen. 

 
2. Každý pracovník SŠ PTA Jihlava je povinen řádně vyznačit na určených místech v budovách SŠ 

PTA Jihlava svoje vzdálení z pracoviště v případech odchodu k lékaři a odchodu pro důležité 
osobní překážky na straně zaměstnance. V případě, že pracovník nemůže toto vyznačit osobně 
(náhlá nemoc apod.), provede příslušné označení nepřítomnosti na pracovišti zástupce ředitele 
školy daného pracoviště. Příslušné označení nepřítomnosti nebo jakékoliv doplnění nebo úpravy 
může provést na tiskovém výstupu z docházkového systému pouze zástupce ředitele na daném 
pracovišti, a to ručně.  

 
3. Pracovníci SŠ PTA Jihlava, kteří mají výkon práce na pracovištích, kde není možné použít do-

cházkový systém (pracoviště ve firmách, pronajatá sportoviště apod.), mohou zaznamenávat ča-
sové údaje do vytištěného výstupu z docházkového systému ručně. Tento výstup musí také 
odsouhlasit podpisem zástupce ředitele. 

 
4. Začátek a konec pracovní doby (rozvržení fondu pracovní doby) je u pedagogických pracovníků 

vyznačen na výkazu práce. 
 

5. Každý zástupce ředitele dohlíží na jednotlivých pracovištích na evidenci docházky pedagogických 
pracovníků pro potřeby mzdové agendy a vždy na konci měsíce toto potvrzuje odsouhlasením 
(podpisem). Tiskový výstup z docházkového systému pořizuje ekonomicko-hospodářský úsek na 
jednotlivých pracovištích a je přiložen k výkazu práce u pedagogických pracovníků. Zástupci ře-
ditele pro jednotlivá pracoviště potvrdí svým podpisem správnost údajů na tiskovém výstupu 
z docházkového systému i na výkazu práce a předají tyto podklady na ekonomický úsek (praco-
viště Legionářů 3 – p. Jirků), a to nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po vykazo-
vaném období. 

 
 



6. Každý vedoucí úseku dohlíží na jednotlivých pracovištích na evidenci docházky nepedagogických 
pracovníků pro potřeby mzdové agendy a vždy na konci měsíce toto potvrzuje odsouhlasením 
(podpisem). Tiskový výstup z docházkového systému pořizuje ekonomicko-hospodářský úsek na 
jednotlivých pracovištích. Zástupce ředitele pro jednotlivá pracoviště potvrdí svým podpisem 
správnost údajů na tiskovém výstupu z docházkového systému a předá tyto podklady na eko-
nomický úsek (pracoviště Legionářů 3 – p. Jirků), a to nejpozději druhý pracovní den následující-
ho měsíce po vykazovaném období. 

 
7. Pracovní výkazy vedoucích úseků na jednotlivých pracovištích kontroluje a potvrzuje svým pod-

pisem zástupce ředitele daného pracoviště. 
 

8. Pracovní výkazy zástupců ředitele pro jednotlivá pracoviště kontroluje a potvrzuje svým podpi-
sem zástupce ředitele pro řízení jakosti a vnější vztahy – statutární zástupce ředitele SŠ PTA Jih-
lava pan Mgr. Váca. 

 
9. Pracovní výkazy pracovníků ekonomického úseku kontroluje a potvrzuje svým podpisem eko-

nom školy ing. Kopecká. 
 
10. Doklady na OČR, nemocenskou, dovolenou apod. se průběžně odevzdávají paní Jirků (v případě 

její nepřítomnosti na ekonomický úsek SŠ PTA Jihlava, pracoviště Legionářů 3), dovolenka vždy 
před nástupem na dovolenou, OČR a neschopenka do třech pracovních dnů. 

 
11. Z organizačních a provozních důvodů musí být pedagogický pracovník přítomen na pracovišti 

(označen příchod v elektronickém docházkovém systému) nejpozději 15 minut před první vyu-
čovanou hodinou danou jeho rozvrhem (včetně suplovaných hodin, hodin dohledu nad žáky a 
hodin pohotovostí). 

 
12. Tato směrnice byla schválena ředitelem školy dne 29. 9. 2014 a nabývá účinnosti  

dnem 1. 10. 2014. 
 
 
 
V Jihlavě dne 29. 9. 2014 
 
ing. Miroslav Vítů 
ředitel SŠ PTA Jihlava 

 
 


