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DODATOK č. 1
k pracovnému poriadku
Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy zo dňa 28.8.2016 v
znení jeho neskorších zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa nasledovne:
I.
V Časti druhej v Článku 3 "Predzmluvné vzťahy a vznik pracovného pomeru" sa odsek 1
nahrádza novým odsekom 1, ktorý znie:
2. Voľné pracovné miesta sú obsadzované na základe výsledkov osobného pohovoru pred
výberovou komisiou. Priebeh a postup výberu zamestnancov je upravený v Smernici o
obsadzovaní voľných pracovných miest u zamestnávateľa Základná škola, J. Alexyho 1941/1,
960 01 Zvolen č. 48.
Doterajšie odseky 1 až 29 sa označujú ako odseky 2 až 30.
V časti druhej v Článku 12 „Povinnosti vedúcich zamestnancov“ sa v odseku 1 dopĺňa nové
písmeno g), ktoré znie:
g) dohliadať na uplatňovanie, dodržiavanie a rozvíjanie protikorupčného manažérskeho
systému školy.
V Časti tretej "Pracovná disciplína" v Článku 10 "Základné povinnosti zamestnanca" sa v
odseku 1 dopĺňa nové písmeno o), ktoré znie:
o) neprijímať úplatky, dary alebo iné výhody od cudzích subjektov v súvislosti so
zamestnaním a pracovnou činnosťou; výnimkou sú obvyklé dary pre pedagogických
a odborných zamestnancov podľa §5 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa zamestnanec stretne so situáciou, kedy je
žiadaný o úplatok, alebo je svedkom jeho prijatia, poskytnutia, je povinný tento skutok
nahlásiť emailom na ciernaskrinka@zvolen.sk.
V časti piatej „Odmeňovanie“ v Článku 18 „Plat“ sa odsek 26 nahrádza novým odsekom 26,
ktorý znie:
26. O priznaní osobného príplatku určeného podľa ods. 25, jeho zvýšení, znížení alebo
odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu/vyjadrenia priameho
nadriadeného a po pohovore so zamestnancom. Podmienkou vyplatenia je aj absencia
incidentov a konfliktov spojených s korupčným správaním.
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II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.05.2017.
2. Tento dodatok k Pracovnému poriadku bol prerokovaný a schválený Základnou
organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole, J. Alexyho 1941/1, Zvolen dňa 07.04.2017.
3. Ostatné ustanovenia Pracovného poriadku, ktoré nie sú menené a dopĺňané týmto
dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Vo Zvolene dňa 24.04.2017

.

...........................................
Riaditeľka ZŠ

