Základná škola ...........................
Bratislava, xx. xxxxxxx 2010
Číslo: EO xxx/2010
Vážená pani

Mgr. .........................................
ZŠ .....................................................

V zmysle § 32 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Vás zaraďujem do kariérovej pozície
pedagogický zamestnanec špecialista.
Táto kariérová pozícia vyjadruje Vaše funkčné zaradenie na výkon špecializovaných činností,
ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií. V zmysle § 33
ods. 4 zákona a v zmysle tohto Vášho zaradenia
Vás určujem

za triedneho učiteľa v triede xx
platnosťou od xx.xxxxxx. 2010 do xx.xxxxxxx.2011
Ako triedny učiteľ zodpovedáte za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie
týkajúcej sa žiaka a triedy, utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych
väzieb medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a zamestnancami školy.
Spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami.
V zmysle tejto pozície poskytuje žiakom a zákonným zástupcom pedagogické
poradenstvo.
Ďalšie Vaše činnosti triedneho učiteľa ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v § 5 a Vaša pracovná náplň.

Činnosť triedneho učiteľa vykonávate v jednej triede v zmysle tohto Vášho zaradenia, pričom
za túto činnosť Vám patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v zmysle §13a ods. 2
písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška tohto príplatku je
ďalej určená v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 5 % platovej tarify
platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradený, zvýšenej o 24 %. Príplatok za
činnosť triedneho učiteľa je súčasťou Vášho funkčného platu, ktoré je stanovené osobitným
oznámením.

Zamestnávateľ:
Mgr. ........................................
riaditeľka školy

Prevzal:
V zmysle ustanovenia § 38 Zákonníka práce je povinnosťou zamestnávateľa doručiť písomnosti zamestnanca na
pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštou
ako doporučenú zásielku.

